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ΡΒΟΙΠΒΕΟΌΟΜΕΝΑ 

Αῇὐ ΡΑΒΤΗΒΝΙΓΜ. 

ΟΑΡ. 1. 

ὈῈ; ΟΟΌΙΟΒ ΡΑΙ.. 6Ε. 398. --- 5Β. ΡΑΒΤΗΒΝΙ 
ἘΠΙΤΙΟΝΙΒΥΞ. -- ΒΚ ΝΟΤΗΑΒ ἘΠΙΤΊΟΝΙΒ 

ΟΟΝΒΙΠΙΟ. 

ΕΘ] 1οἸϑϑίσαο δατηοάππι οι ὈΘΠΙρ Θα.6 δ μι θηΐθ οοά. Ῥαὶ 398 

Εογύίαπα ἔδούαπι οϑὺ, αὖ αἴϑτααθ, 4αθηὶ μοοο Μγίμο- ΠΡ Ὸ 

στρ ΟΥαση ΟὙΔΘΟΟΥΤΙ ΘΟ ΠΟ  Π18 ἔα ΒΟΊΘῸ]ο, Βουρίου 
ὍΠῸ 6ΟΘ]66 βθυγδύιβ δϑὺ --- ΘϑΙ ΘΌΘΥΤΙΩΟ 1110 Ρδ] δύο 
σι. 898, Οὐϊὰ8 ΠΟΥῚ δργορίαπι ἀθβουιρέϊοπθμι, ᾿ΐϑ αὖ 
181] ἔθγθ βιρουβυθθυβ ΤΟ] 886 υἱάθαίασ, ἀθα! 

ΑἸΐγθοάυβ ἀθ Οαυὐδομιηϊά, αὐᾶη Οδγο]8 Ζαηρο- 
τηθβίου ροϑὺ ρχδθηιδύασαηι ΥἹΓῚ Ἃοοὐββ: 1 τηουύθιῃ 

80} ἐἰὰ]ο: 7216 Ηδεϊαρίϑογφοῦ Ηαηαϑβοϊγ ἀογ Ῥαγαάοχο- 

φγαρίοη οαἀϊαϊν ἰπ ἀϊαχτῖο: Νϑιιθ Ἡοϊαοίθογοογ «{α}ι»- 
δίοδον 1 (1891) Ρ. 227 β8αᾳ. [6 Ῥαγέμϑῃϊ Απύομϊπὶαὰθ 
ΤῊΌΘγΆ}18 ἰθχθθυβ αὰ1 ἀϊοαπύαγ ρῥϑυοιββίπια ὑδηὐαπὶ 

δαάομάα βυπί. 6 Ῥαγίμθηϊο δάϊαηρσοσο Ἰϊοοὺ, αυοά 

οοπὐϊποίογ αὐδίογῃ. ΚΖ ἱπᾶθ ἃ [ὁ]. 1713) ἀβαὰθ δὰ 
[0]. 188 11η. 22, βοαυϊθαν Ῥβθυδορ! αὔδγοματα ἀ6 Παγ115 
(α ἴο]. 151: δὰ [0]. 118: 1ἰη. 29), οχοὶρι Ῥαγιμθηϊαχῃ 
Απίομπί πα [ἰΌΘΓᾺ}18 ἃ [0]. 189. δὰ 2Ἃο]. 208 11η. 18. 



ὙΠ ῬΡῬΕΟΙΒΟΟΜΈΕΝΑ. 

Ουἰϊδομχαίαϊο ἰθβέθ μᾶθο οοάϊοὶβ ραγύϊουϊα ἑοῦ ΠΌΤΙ 
γοὐιδβιϊββιμηα δῦ, βϑθοῦϊο ἀθοίτηο ἱπθαηΐθ δχαγαΐα, 86 

Ὁ δοάθῃι 1 γαυ]ο, ααἱ τ] Ἰα 85 ααοαὰθ Ῥα]δύϊηὶ ραγῦθβ 
Βουιρϑιῦ. ἢ) 

Ἑγρο ὑούαβ ΠΌΘΟΥ δΔῸ ἅπὸ ΠΙΡΥΑΥΟ σΟμβουρύαΒ δϑὺ, 

ΑἹ αὐγαιηθηΐο Προ ΡὈΔΌ]] Ια σαὐ]δηδὶ αὐοραίαγς 

ΟΠ τη]ύο ροϑὺ δοσγθούου οοάϊοθμι ρογυβογαύαϊαβ θϑὺ οὐ 

Ἰου ΒΟ] 8. Θῃθηἀδ Ομ 6 5 ἢϊὸ 1116 Δααϊαῦ αὐτϑηχθπῦο 

ΟΔΘΙΪ]ΘΟ αὐοὰ πὰπὸ Ῥᾶᾷθῃηβθ δϑαηαϊδ 808. ΡΥδθίου 
α08 80.088 81108 ἔγυβίγα ΑὈΔΘΒΙΎΘΥΒ; ΡΥΙΟΥΘ ἸΟΙΦΌΓ 

ταᾶπια οομὐθχίαβ, Τουύϊαται 1Π61668, ρσἼοΒ886 βαυηὺ δχαζαίδ: 

οοπὐοχύμβ 1 ὐθΥ 8. τ] πὰ 500}18, ἑομέϊα τα ποίδθ (Ἰμ Βαμα πιο 

οὐ ἴ0 ΠΙΔΥΡΊΠ6) οὐ ροββᾶθ (1π τλᾶυρὶηθ Ἰαίθσθ ]) 
ταδι 50 }15. Οδρὶθαμπι Βα ρΡΥ βου ρύϊομθβ θχοθρίο ἰδέθγοι]ο 

ἰδύο (ρᾶρ. 4) ἰοὐὰ Οραβοι]ο ῬΥϑθ 1580 υἱά88 ἴῃ ᾿πΔΥρΡῚ 6 
ῬΓΟΡΘ σαρίθαπι 111. Ὁπδαύδοαὰθ ραρὶηα ΧΧΧΙΠΊ]ΠΘδΒ 
οοπὐϊηθὺ. Θδθρ ββίπηθ ἴῃ ὑθχύα γαβασδθ οοουγγαπὺ: νἱθϊα 
Ἰθνιοσῶ 80 1080 ΠΌγατῖο οογτθοῦα. Οὐδθύθσαμι γοῦρα οομι- 

Ῥοβιύῷ ΒΘΙΏΡΘΥ ἴεσθ 11160118 βΒυ θἀπιοῦβ ΘΟ ΠΡΌ ΟΣ 

(πολυ μήλης, φιλο φρονούμενος, αὐτό χειρ). 6 ἴοη- 

ὑϊαπλ πούαγ πὶ ΟΥΡΊΠΘ Ορύϊπιθ ἀἸββοσαϊῦ γἱν ἀοοὐ 551Π108 

Βσπῖπι8 Βομα 6 (γερο. οηι. Ρ. 114 344. Δἀη.), ααἱ 

π6 ἀ6 46 ἀυθιξθπιυβ βυδβὶῦ, ὑδῖηθὴ δ88 80 1ρ80 Ρδ1- 

ἐμθηϊο πὸὰ δαβογιρίαβ 6888 (ργδθθαμέθ Οοθϑίο οὐ 
ἨδγοΠ6γΟ) οἀοουϊξ, 8684 ἃ υἱῦὸ αποάδμι ἀοοίο ὈΟΠ8 
Τοποθυ5 αἸΠΙ ρθη ἀ80, ααοάθ πὰπὸ οὗ ρῥγϑϑῖ. δά 

Απὸ. 110. ρ. ΧΙΝ. Βιμηηηοῦ ἀθ ο]οβϑὶθ ἱπα]ο τα 
Τόσα ἀσᾶθυβ: Ρ. 1ῦ, 11 τοῦ ἀρχελάου, ᾳφυοὰ ΜοὶπΘ Ια 
ἴῃ ἰδχύαπι τϑοθριὺ, οὖ ρ. 41, 16 γράφει ἀριστόκριτος 

1) Θαὐβομυᾶϊαβ 46. 1ἰὐῥογαξβ ἰβὲϊβ νἱσὶβ οορτίαῦ, αὐἱθυβ 
Οοπϑύδῃἐϊηὶ ῬουΡΒυσοσθημπθὺϊ δὰ]ὰ οΥὐπαθδίαγ. 



ΟΑΡ. 1. ΙΧ 

ἐν τοῖς περὶ μιλήτου, αυδ6 ρΊοδβα δα θυμάθμηι ΠΙΌΤΌΠῚ, 

ΕΣ αὰο ἔοπίϊυμπη ἰπάϊοθ8 ἢυχογαηῦ, τρᾶϊγ υὙἹά θυ, 
ΒΘ Δ 6. ΟἸΏΠ6Β 6Χ 10818 ΡΥ 6.11 γΘΥὉ18 ἀθρσοιαρίαθ 

βυηΐ; ἔογίαβϑθ 1ρΡ86 Βοῦρα 8 δα αϊάϊθύ, (Ὑ]ΟΒΒΑΓᾺΠῚ 

βίσῃδ δὖ 11Π60]86 1ῃ ἸΠΔΥΡῚΠΘ 88606 ᾿πΥθηϊ απ (6. ο΄ 

Ρ. ὅ, 8. 8, 6. 21, 8. 82, 4. 88, 18. 44, 1); προηρθ 60 

60η51}10 δαἀβογιρία βαμπὺ, αὖ ΔΗΪΠ τ ἸθούοΥ 5 ΓΘ ΌᾺΒ Π16- 

πο] αἸρση8Β δαγουθοσθηῦ. 

Οοάϊοθμι 1Ρ86, ἄὰπι ΗθΙ ΘΙ θουραθ σου μλογαῦαΒ 850Π|, 

ΟὈΣΟΥ ἐδηύα μι, οαπὶ θη ρὰ8 ΠΟῚ ἰᾶπι βυρρθοαϊἑαγοῦ, Ὠϊςο 
1116 ἸπβΡροχὶ; δοουγα ββισηδιῃ δαίθιη ΟΟ]] αὐ οπθῖα ἀθ 060 

᾿θογα δαὶ! ΡδᾺ}1 Τοτα  ΒἀοΥ 11, 5οα8}15 Π]1Ρ516}818, 

οἱ ἢοο αὐυοαὰθ ἰοθὺ Ῥχοχηθυϊίαβ σγαίθβ ἄρΘμαἹ οοοδᾶ- 
ΒΙΟΠΘΙῚ ἸᾺΌΘΠΒ ΔΥΓΙΡΙΟ. 

Οδέθγα μη ΘΟΙΙ ΘΠ ΟΥΘ 1 οδὺ [0111 191: (Απίοῃ. 
10. ο. 11) οδοὐγραπι ἴῃ Ἰδιηΐπα Ἰαρἀαγ]ὰ ΥΘΡΥΘΒΒΌΙΙ 

6886 ἴῃ 110611}0: ΧΙ] ϑολιν αξοῖγν σι Ῥαίέομθαοῖβ 4Ὁ.-᾿ 

ἰοἰέμη Ζιι7 σγιοοϊιϊϑοδιοη Ῥαἰαφοργαρθιῖο, 1,08. 1861. ἰ60. 1. 
ἴδ αυοπίδμπι δὰ οἀἰθοπ 68 θχϑιλἑπϑηα8 ῬΘΥΥΘΠΪ- σατο ρσίηοὺ 

118, ΘΧΟΓΙΠΙ ΘΔ ΙΔΙΠ 8 ̓αϑύσπι 8 Ὁ 68, 4086 ΡΥ]Π- Ἰωδο 

6608 ῥχοάπὺ Βαβ116886 ἃππὸ 1531 οχ [8πὶ ΟΥ̓ ΔΥΙ γθ- 

ΟΘΏΒΙΟη6 ἰαὐϊηδ οἰ βάθη ᾿πὐογργοίδίϊομθ δα αϊὐα. Ῥυδθβίο 

ΤΠ ογαῦ Ἰθριάστῃ 11|1π|85 ΘΠ 0118. ΘΧΘΙῚΡ]ΔῚ χ Ὀ10]10- 

ἰμθοα τοσὶὰ Οοὐϊίηρθηβι, απο ΠῸῚ 81π6 γοϊαρίαία 

ΒΔΘΡΙῺΒ ΘΥ̓ΟΪΥΙ: ν] 468 ΘΠ} ῬΥΪπΙ8Θ ΡΑΡΊΠδΘ 1Π5οΥ ρα: 

Τ. Ιαθο Οογπαγίο Μραϊοο Ζεοϊοοαιίοη. ρ)μδῖοο. Ηϊογο- 
νη Εγοθοηῖιβ ἃ. α., ὕχτπι: «Αἀοοορὲ ῬΥῸ ΘΟΜΟΟ58:0ΉῊ6 α 
ἐψροργαρῖιο Τ(αηιι8) Ο(ογμαγῖιιθ) Χ. Ἐπ, οϑὺ ἰρβὰμι 
Π]ὰ4 Θχθιαρ]αγ, αὐοα ΘαϊοΥ ὑγρούμδία ῬΥΔΘΠΊΪΟ χη ]510. 
Ιρ8θ φυαοαὰθ ΕὙΟΡΘΩΪαΒ τπυ]ύα Ἰᾶπὶ δὰδ τηδὰ ἴῃ ἰθχία 
ἐδ] 1οἰὐου διηθηάανι, 411 δαάϊαϊῦ (6. στ. οδρ. ΠῚ βαρτα- 



Χ ΡΒΟΙΕΘΟΟΜΈΕΝΑ. 

ΒΟΥΙΡΌΟΠθμ: ἱστορεῖ φιλήτας ἑἕἑρμῇ), ἀπᾶάθ θαμὰ ἰηΐου- 
ἀὰπὶ ΟΟΥ̓ΠΔΤΪ ΥΘΟΘΏΒΙΟΠμΘ ΟὟ ΘΟϊοθ οοπίῃ] 586 
60]]1ρ88. 

Ταιι Ῥαυμθηΐαβ τηϑᾶϊαμι ἐπύθυ δβύγαβαθ Ἱποηδομα- 
Ἰοσατπι ἀοούγπμαθ ἔδυγαρίποη ἀπῶ οαπὶ ΑΟ}11]6 Ταΐϊο 
οὖ ΟΥΑΙ ὙΘΥΒΙΟΠΘ ΘΧΡΥΘΒΒᾺΒ οϑὺ ἴῃ γοϊ απ η6, ΓᾺΡ Ι ΘΓ, 

ἸΔΌΟΥΙΟΒΟ --- π8πὶ ἀθ ἀοούγίηα ἰπἀ]ο᾽ ΠῚ] ΟΠ ῬΓΟΥΒᾺΒ 
Ἰααθῦ --- ααοα ᾿πβογιθιαγ: Εἰφοηερία υἱγένάυγυ δὲ υἱέϊογιηι, 
οἰτοῶ δππὰπι 1ὅ55 (Β4811686 Ὁ) θχοῦββο. 

οὐῦο.. θαι αγ Οὐμι τ Θ]Ἰηΐαπα οαϊξῖο (ΑἸηβίθιοάδταὶ 
(1606. 1606), ουϊὰ8 ΘΧΘΙΙΡΙ]ΔΥΙ ΒΟΔΠΡΟΥΙ ποίϊβ δάοσγηδίο 

Η ΥβομΙσαΒ αὐοραύαγ; αυδπύατμαη Θρὸ Υἱᾶϊ, ΟΥΑΙ 
ἰοχύαπι ΠῸΏ ΡΟ] ΠΟΥθιη, 564 ὑγροὐμοίαθ υἱῦ!8 οὐϊϑτα 
τ] 018 ΘΟμαΠ Δ Οα]δὔι πὶ οοπἐϊπθῦ. 

Θαϊοὶ οάο ὈΥΪΠΊὰΒ ροβὺ ΟΟΥ̓Βδυατη Τ]οΙη88 α 8165 ἀθ Ρδχ- 
(στον ΡΠ Θμΐο ΟΡ 16 τηϑυ] 5 οβὺ, (αἱ Θαπὶ Ἰη ἡ Ηδίογίαθ μοοέϊ- 

ὁ66 βογίρίογίδιια απέϊηιιδ᾽ (ῬΑΥΙΒ115. ἃ. 1675) ἄθπυο δα! 1. 

Θυὶ νἱῦ ἀοοίαβ αὖ ἴῃ Θχρ]ϊοαύϊομθ τα γὑμοστρ θα Ρ6Γ- 

τα] ύατα ρῥγδθϑυϊ ὺ, τα 1η τ οὐ ϊοα βδθρ ββίτηθ ἔ811018- 
βη8 Μίποῦνα νουβαύαβ οϑὺύ. Ουοά ἴῃ Παϊὰ8 οαἀϊϊομπβ 

δαποίδίομθ ϑὺ8 αυᾶἃ ΡῬΔῚ Θγαὺ ἰᾶδυάθ ογῃμαύαπι δ] δὶ 

ΠΟΙΏΘη δα ΠΥ ΘΏΪΘΒ, ΘΧΟΙΙΒΔΥΘΙΒ, ΟἿΠῚ ἔθγθ ΟΠ 685 

Θ΄ 5. δ θηἀαίομ65 ροβύμδο ἴῃ 1080 οοαϊοθ σϑ]ϑοίδθ β᾽ηΐ. 
κυ ΤΙΟΠΡΊΟΥΘ ἰθπιροτΙβ ἸῃὐογβΕ ϊο Ροβὺ Τϑυομο σα, 

1802). ΠΟΙΊ]]8 ἃ ΥἹΧῚΒ ΡΒ]]Ο]ΟΡῚΒ ΤΠ ΔΧΙΤΠΟΡΘΙΘ ΓΘΒΡΌΘη ἃ, 

Ῥαυύμθηῖ ἰοχύαμπι ἔα. 1} 15811}18. ΘοπΙ θοῦ ΙΒ ᾿παυϊηδγυὶὺ 
(ρβῖδθ 1192: δἀϊύϊο αἰίαεσαω 1802). 

ἴον δαμηηα δα θη οὗ Ἰμθ θη] ΥἹ οὖ ἀοούγιπα με- 

(1198. ρστδηάϊαβ οὐ Η θυ πὶαβ (ἀοὐίησαο 1198) ῬαγθῃΘῺ11 
τϑοθηϑαθγαηῦ σοῦρᾶ. Οἱ αὐδπασδηλ οὗ ἴρ80 ἱπρθηϊο 
οὐ Ἰιοθηὐϊα αὐϑᾶδηῃ Ῥᾶγὰπὶ Ῥγααἀθαίου υδιύαΐα 5ϑθρὶυβ 



ΟΑΡ. 1. ΧΙ 

ἰπ Ια γΙοαΒ ἀθο!σοϑαὰθ βοιιΐαβ ϑαηὺ ἀθαποί!, ἐδηθη 
ῬΥΔΘΟΙΡᾺΘ ἴῃ ΘΟΥΓΕΡ 6118 ᾿πυθβϑυραμα!]β Ἰαυάδηαιϊ βυπί. 

ρα Ρδ]]] τα βαρβιβίαπηαβ. ΝΌΠΠΘ' τηϊγαπὶ νυ] ἀθ θοῦ 
ΡῈ ἰγῖα Ιοηρᾷ βαθουῦΐϊα ροβὲ ὈυΪΠορθ δαϊθουθηη Π6 

ὈΠῸΠῚ ΑὈ1ΔΘΠῚ 6Χ 080 ἔοπίθ ᾿ζθυὰπι ᾿ΙδιιΒι:58θ Ὁ θά 
οοάθχ βρτθρὶὰβ 80 ΑἸ]αύϊο Ηθι δ! θουσα ἀογθούαβ Υ δὐϊ- 
οᾶπδ6 ὈΙ]ΙΟὐΠΘοᾶΘ ἴῃ 5ΟΥΙΠ118 ἀογμαθαῦ, ἄομθο ῬΑΥ- 
8105 ἐγαπβροχίαψιμι Βαβὺϊα8 δα, αἱ ἃ. 180 5Βδβεὶῖ θρ. 

ΠΠΌΘΙ]] πα Ῥγουηα] ραν: “ Ποἰέγ6 ογϊίχιι ὧἀ6 Εἰ. 1. Βαϑὲ δὲ 1608). 
ἃ Μν. 1. Ε΄. Βοϊββδοπαᾶο 87 «Αηίομίηβ 1 θογαΐίδ, Ῥαν- 

ἐμόμθμι5 οἱ Αγϊδίδηδίο᾽, αἱ ἃ. 1809 ἃ. Οἀγ. ΑἸΌ. ὙΥ1646- 
ὈΌΥΡ ἴῃ Ἰαδπατη βου μοὶ ὑγϑηϑ] θα οὗ ΔΡΡΘη 106 

ἃ α. Η. Βομδϑῖοσο σοηβογιρία δαούαβ δϑύ. 
Ἀρραγοὺ νἱγαση ἀοοὐϊββιτηαμι 6χσ ποτὰ Ῥα]δ ϊπὶ οο]- 

Ἰαύϊομθ Ῥϑυυα] αι ἸΟΥΪ ῬΘΙΌΘΡΙ586; Ἀπαχῃ δαξθη), αυοᾶ 

ῬοΒύθυ ΟΥ̓ 68 ϑαϊέοσοβ ἔαρι, αὐ ὑϑο ῃ π14188 1. 1. ἀοἰοχιῦ 
- Βαβέϊαπι ἱπύθγάθτα δαὺ πϑρ]θσθηύα δα ΔΥΌ ]Ὸ 
ΥΟΧΔΒ ΘΟΟΙΟῚΒ ᾿ϑούϊομθ8. ΜΟῚ ΥΘΟΟΡΊΉΟΥΪΒ886. θα τηϊα- 

8 ΒοΟ -- Ιἃ Βαβῦϊο υἱπάϊοα!μιΒ τηθϑυιθατη, ααοὰ 

δα οοὐϊοθηη απίουΐαὰθ Ῥαυίμθη ϑαϊίουὶ ἄθπαο τϑάθυμ- 
ἀθτη 6886 δρίβίυϊα βὰ8. δἀοουϊύ. ΟἸημ68 ἰριΐαγ, αἱ 

Βαβέϊα τι βθαθδηξαν, ---- οχοθρίο ἀπὸ Η υβομὶρίο --- οΧ 
᾿πηρὶ4ο μαυβογαπὺ ἔοπέθ, βθα π ἀπὰπὶ αὐἰάθμι ἐούαπι 

ΘΧΠΘΌΒΙΞΒ6 6χ Βυϊαβ δα! ]οπῖ5 δαἀποίαϊομθ 1η 6]] 668. 

Ὠς Βαβι ἴῃ οποία ]8β οοαϊοὶβ βουιρίατ!β ρϑαοιύαξο 

ἴᾶτι ΕὟ ΘΠ ΟἸΒΟῸᾺΒ ΡΑΒΒΟΥ (1π ᾿ΟΟΥΡΟΥΘ ΒΟΥΙΡ (ΟΣ Ἐσ. Ῥαββονν 
ΘΥΟ ΘΟ, ΟὙΘΘοοσυχηἢ γο]. 1. Ῥαγίμϑηι Εἰγούϊοδ, Ἴς 

Δοροββοσαηῦ ὨΙΟρθη8 Απύοηὶ! οὐ ΙΔυλ Ὀ]1Ο.1 δχοοσρίδ, 
05. 1824) βδθρίῃβ ααθβίιβ οϑῦ, αἱ οὖ 1086. δοάϊοθμι 

8818 δοουγαῦθ θχοιββϑιὺ οὐ στη] 18 ὈΥΔΘΟΙΔΥ Β511118 ΘΠ16}- 

ἀδίοπι 5 Δ 4115 Ραγ  μοπΐαμ χαδϑὶ ἱποορσηύαχμη πον ατη- 



ΧΗ ΡΕΟΙΕΘΟΌΜΕΝΑ. 

αὰθ βουϊρίουθηι ῬΧΟΙ σαν ΠπΠ6Ὸ ΠΟ ἴῃ ΨΘΙΡΟΓΆΠΙ 

ἀϑὰ ΘΧΔΙ 840 τηὰυϊξαπι 1δπὶ ργϑθϑυιὺ. 

ἴῃ ᾿ἰϑύϊὰβ θα! ]οπ18 ΟΟ]] ΟΠ 6 --- ΠΟ αποάϑια- 

τη0ο τηϊγατῃ σ᾽ θίυγ ὃ --- σὶν ἀοοῦιβ αὐἱάδπι Βαΐαγαβ, 
Ἠϊβομβ 1], Αἀγίδηβ ΗΙΤΒΘΒΙρ (ἢ ᾿ Εἰγούϊοὶβ βουρίο- 

μαπθο ΟΕΡΟΣ. θαδ᾽, Ῥαυβ. ἃρ. Ὠιἀοὐ. 1856, ρρ. 8---28) βΒὰδ τϑοθῃ- 

ΒΙΟΠΘ ΠΙΧὰΒ οϑύὺ, ΥΥ θβύθυτηϑπηὶ οὐ Μϑίπμθ 11 ΟρΟΥα8. ΠΘ 

ἈΘΉΟΒΟΘΩ8 ΟΑὐἰάθπι, 88 θρ βϑίηθ δαΐθαι ἴῃ Οὐ 6 ὑϊ, υἱσὶ 

11 ϑ γΊΒΒ1111, Π]ΔΟΊΒΕΓΙ Ὑοῦθᾶ ἰυγ88. Θυδθ ἴρ88. 6Χ 
8.0 ἱΠΡΘΏΪΟ --- Β1Ὁ γϑῃὶδ γουο!] --- ργούα]ὖ, δΔἀηοαά τ 

Ρᾶμοδ βυηΐ, πθαᾷὰθ οὐϊδτα ἤᾶθο υἹῦ δ τῃιθάθηα]8 αὐϊά- 

ααδηὶ Ῥγχοΐαοσυηῦ: Π1Π115 δαΐθῃ ἱποδαῦύθ Ἰδοῦηαβ οὖ 

1π ΡΟ] αὐϊομθβ θ]οαμαὰθ ααδϑὶ ΠΘΙθὰ8Β Βογαύαϊαβ δϑβῦ. 

Ῥαββουϊαθ ΠΟΏΠᾺ]]18 ϑαρϑοὶθαβ 1. α, δοΠ ΘΙ ΘΓ 
ΘΟΠΙΘοὐσΒ 88 ογαῦ, ααδθ δα τηδριηθιη ΒΑ Β011 δ ρ1- 
βύιϊδθ οὐἹθϊοαθ᾽ δχθιηρ] 118 (οὐ ρθη 518 ογδὺ δᾶ- 

Ὑγοβίοσιαδη- ΒΟΥ ρύαθ. ΘΙΠΆ]ΘΙῚ ἱπ τηοάσπὶ ἀοὶπάθ ἀπίομ!αβ 
᾿κιδι5). ΥΥ ΘΒ ΓΔ ΠῚ (ὰ ᾿ Βουϊρίουιθαβ ρορίϊοαθ Η]βίουϊαθ 

αταθοῖβ Μυϑόγραφοι]᾽, Βτυμϑγν. 1848, ρΡρ. 152---181), 

αὶ ἴῃ Ἰμαάονιοὶ ΚΟΥΒΘΥΙ οΟἸ]δύϊομθ ἄθπαο οοηΐθοία 
8.88 ΘΙ 1 0π18 ἔᾳπαδτηθηύαπι 16ο1ὑ, ποὐϊ8 ΒΟ 16.211 (ἸΠ 
“ΒιιϊοίίγηΒ (6 Τ᾿ αοαδόηιϊο Πομψαῖο ἄο5 ϑ8οϊομοοθς οἱ ϑοῖϊοβ 
ἰοἰέγο5 (6 Βγιιχοίϊοβ᾽ υο]. 11 ἃ. 1885, οὐ ἴῃ ᾿όϊαμισοβ 
ὅθ γλμϊοϊοσίο, α᾽ μἰδίοῖγε δὲ α᾽ απεϊφιυῖίόθ 1 ν. 408 ---401) 

αὐθοαίυγ. Π6 ὙΥ̓οβέθσιπδπηὶ “ΝΜ υυΠορΥ 15 Ια] τη 

ῬΙΟΪΘΙΤΘ Βα ρθγβθάθο; αὖ 1 ΟΠ] 5 ΒΟΥΙΡΤΟΥΙὈᾺΒ τηγύμο- 
ΒΥΔΡμΐΒ, ἴα ἴῃ Ῥαυύμθηϊο αἀὐοαὰθ Δηχὶθ [1ὐῥθ ΔΓ ΠῚ 
ὑγδαιθαγατη σοϑύϊσία βθοαῦαβ ἢ1}1] ἔοσα δὰ ἀϊβουϊξαίθβ 
ΤΘΠΙΟΥΘΠΔ85 ργϑθϑυμ τ. 

Μοϊπθκὶ Ιατὶ Ῥαυύμθηϊο βοβριίαθοσ οχύϊτ, Αὐἀρσαβὺπβ 
χϑοθηβίὶο 
(843. ΜΘΊΠ6Ικ6 (ἰπ ᾿Απδ]θοῦϊβ ΑἸοσδμαυ!η]5᾽, Βογο], 1848, 



ΟΑΡ. 1. ΧΠῚ 

ΡΡ. 29 ---85591), 41 οὔὑπὰ ἱπιπηθηβῶ ἴῃ ΤΘΌὰ5. τηγύμο- 
σὙΔΡΉΙΟΙ5Β ἀοοίγπδ, ἔμ ὈΠΙΥΘΥΒΆΙ ᾿Ισδθ Οαγᾶθοδθ 
Ῥογιἐΐα, ὑὰπὶ ΒΌΤΠΙΠΙΟ 1ῃ ΘΟΥΥαρ θ 118 ΒΔ Π8 18 ἸΠΡΘΠΪΟ 

Ῥαυύῃθηϊαμι ἀἰὰ ἀογτηϊδηΐθπι ἀθιιῦση αὐδ81 80 16 Υ]5 

βαβοϊίαν!ἐ, ΟὐἶὰΒ ΥἱΓΙ ΘΡΥΘΟῚ τοϑυρία 8]οαῦ σϑηϊαπι 
ΒΔΘΡΙῸΒ ἰογΐαββθ, 4 πὶ ΡΥ 6886 ὙἹἱάθίυσ, βθοααβ 5.1}: 

864 ΠΟΙΊΟ ᾿πΟΘη]ΟΒα8, 81 αὐυϑηο ογγαῦ, ὕδιηθη ἔθη θατηα 

ΡΟΙ]οῦ, αὖ 81105 δὰ νου αίθηι [80116 ἀποδύ. 
Ἐπ αα80 Μεοϊμδκῖαβ συϑ]]αυϊῦ, ἃ Ὑἶγὸ ἀοούϊββισηο οὐ 

Ἰησθηῖο ᾿παοϊθαιθ ΜθΙπΘ Κῖο Βιτ ]] πο, θὰ 4010 ἢ 0 Ἡρτζομοσὶ 

ΗΦΥΟΠΘΥ (ἴῃ ᾿Εγούϊοῖβ βουιρίουι θὰ8 Οτγδθοὶβ᾽, ΠΥ αΝμμκοὶ 
1858, το]. 1 ρρ. 1---88) ἔδσγσθ ογηνῖα δὰ ἤἥπβϑπι γϑάδοϊα 
βαπῦ. Θὰ, οὐ Μοὶ θ 8 Ῥσυϑθοῖραθ ροθύδστατη ἃ 

Ῥαγίμοπῖο Ἰἰαπἀδίουαπι ἔγαρμθηΐα γοϑυϊ αββοὺ οὐ στὰ- 
ΥἸΒΒΙΠΠη88 ἴθ οοπῃίοχύιμ ΟΟΥΓαρίΘ᾽ 85. ΤηΔ ΧΙ ΡΘΥΐθΙα 

[8] 1ΟἸΒβῖτηθ βαμδυββοῦ, ἹΠΡΥΠ1Ϊ8Β ΒΙΠσ ΑΙ ΡΥ ΠΗ] 
γΘΥΘΟΥΌΠΙ ἀϑαϊ ΡΟΥΒΟΥ αὐ π0 ΟΡΘΥδ ἢ] πᾶναγῦ; οὐϊδηηϑὶ 

μᾶς ἴῃ στρ, ρογσἀποίαβ ἔογσίαββ Οὐθϑὺὶ σοηϊθοίαγβ, ἴδοὶ- 

Ἰ1ὰ8 οἸαββίοδ Οταθοϊζαῦϊβ ἔΟΥΠη8. οὖ βγηΐαχϑβ δά τη151}, 
ἐδ 6 1Π ὈΠΙΥΘΥΒΌΠΙ Ρ]ΘΥΆβα 6 ῬΑ 611 Βιησα]αγιἑαΐθβ 

τϑοΐίθ οορσπουῦ 1Ιἀθοαιθ πλυ]ύα ροΥΌΘπ6 οοΥγοχιῦ. 

Ῥοβὺ βδηὸ Ηρθυοπουϊ θαἀϊυϊομθπὶ ἀϑαὰ86 δά ποβύγμπι 

ΡΒΙΠΟΙΟΡῚ ἀθ Ῥαγύμθηϊο ποὺ Ὀ616 πῃθυ}ϊ βαηῦ, ἱΠΠΠ|0 
ΒΟΙΊΡΟΥΘΙη. οὰτὰ παύϊννα αὐδάδηι ἴῃ [ Ὀ.}18 ΘΠΔΥΥΘΠ 18 

οοτμἰΐϑίθ ὑὰπὶ ΤΟΥ ὨδΥΓαΐαγαπι δαοίογιίαίθ οὖ γαγ186- 

ἰαΐθ ᾿ΠΒΙΡΠΘΠὶ --- ΡΟΥΡϑΟΙ8Β 1 ἋἰΔγ118 δηδ] θοῦ 6χ- 

ΟΡ 5 --- μου ]οχογαηῦ. 

Ποβίαῦ αὖ ἀθ δυΐϊῃχβ οαϊοπὶβ ΘΟΉΒΙ]10 δἰαιιθ ποβέγϑο 
Ε β ᾿ ᾿ οἀἑεοιβ 

ταύϊοηθ Ἰθοίουθμι ἴδοι 18 ΟΘΥ ΟΥ̓́Θ πὶ, 80 ὈΥΪᾺΒ ΑἸ18 ΠῚ οομβιδατα, 
ἀθ σαὐίοηθ ἃραηιαθ, 46. δοηβι]]ο ἀθἔθηβίοπμθη ΠΕ ΌΘΥΘ 

οραὺ. ΟἿΣ οάϊπιυβ Ῥαγύμθηϊαπι ὃ ΟοὐΓἹ Δηϊομὶπαπ ὃ 



ΧΙΥ ΡΕΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

Θὰ ΘαΙϊμηὰ8 αἰγαχηαὰθ ἴῃ ΜΥΥορυδρβοσαπι ΟὙΔΘΟΟΤ 
γοΪατ  θυ5 ΥἹῈἹ ἀοοῦϊ ΠΟΠΠ.}] ἀπογαπι 1]]ΟΥᾺ 
ΒοΥΙρύουαπι ἸηΐοῚ ΤαγὑμοΟρΡΥΆΡ 05 ἸΟΘατη ΠΟ 6886 δἴῆγ- 

τηϑυθταηῦ, ἰπηη10 Ῥαχύμοηΐαη δὰ Εγοίοοθ, ἈΌῚ ἰδ 
ζαϊδβοῦ, Ὑϑιοιθμάπμπ) 6886: (θ τη186}}0 ᾿ἰϑύο Απύοῃϊπο 
ΤΑΌΘγα]Θ π6 ὑπὰ8 αὐϊάοπι οορίίαγιῦ. [Ι8πὶ 6χ ἐθ, Ἰθοίου 

ῬοπμθυοἸ θη Ἰββίπηθ, αὐσαπι Ῥαγύμ 11 110611}8 ΤηΘΊΟΥΘ [ΓΘ 
δα Εἰγούϊοοβ δἂῃη δὰ Μυύβοργαρῃοβ συϑίθσαϊυ αὔυδογο. 
Οομΐθγαβ σθοθ Εἰγούϊοοβ: Ποησαμι, Χομορμομηΐθμῃι, 
ΑΟΘΒΠ]Π]θπι, 81105 οὰπὶ Ῥαχθῃθηΐο --- αὐ] 511π|1186 ᾿πύθυ 

θοϑὺ Οὐπὶ 1}: ἰοΐαβ ἐρωτικῶν παϑημάτων ἴδ Ὀ.]85 
ὍΠῸ ΔΥσαΤΘηΐο ΟΠ ποῦδ8 ἈὈΘΙΤΙΠΘα 6 ΘΧΟΥΠδίδ8 60Ὲ- 

Βουιρβουιηὖ, ἃ16 ἑαπύαπι [Δ θα] ΓΆτη ΘΥΟὐΟ τη ΘΟΠΡΌΓΙΘΠΙ 

Ῥγούα!δ, βοα ποὰ αὖ ἔαθυ]α5 ογούϊοαβ βου θογοῦ, αὖ 

οομΐγα ΟΟΥ̓Ώ6]10 6411ο0, ροοίδθ Βοπίᾶπο, αποσαϊῃ 81}1- 

οἰὐϊα οοπϊαπούμιβ ογαὺ, δα 6] θρίδβ ΘΟ ρΟ ΘΠ 88 πηδύθυ θὰ 
οοηρσεογζογοὺ. Βθούββίπμηθ Εἰσ σὶπ 5 Ομ 46 ἴῃ ΠὈτΟ 6616- 

Ὀϑυτῖμαο “1)6γ σγιοολ δον Ποριαη ἢ ἴα Ὀυ}]88 ἃ Ῥαυύμθηϊο 
ΒΘΟΌΠαΠΣ 8108 ΒοΙΙρύογθβ ϑμδγγαίδβ, αποὰ δὰ ἂγρὰ- 

τπϑηΐα αὐξημθὺ, αὐδ81 ργδοβαρία [Δ Ό]Δυ απ ΡΟΒύΘΓΙΟΥῚΒ 

διθύαὐβ Βοπιδηθηβίαμι 6586 δἀοουϊῦ; 504 6 ἔθ] ΔΥΓΆΤΩ 

6Ο]]Θοὔ ομθμὶ μὰ 10518 [Δ 0.}18 οομοἶδ58. Ηοο Θοπ66- 

ἀδτηυβ Ῥαγυμθηϊατη ποῸπ βοϊὰμι μύϑους, 564 οὐϊαπι ἔπη 

ΟΟΠΘΈΒΒΙΒ86:; 884 ΠΟΠΠ6 ΟὈΠΟΠΘΙΩ, ΠΟΩΠ6 ἘΟ]ΘΙηΔΘΌΠΙ 
ἰοῦ Μγυμορυαρηοβ σϑοὶρὶ δββαθυιπηαβὺ ΕἾΤΡῸ ἴῃ Θἃ 

γΟΪΠἸΠὰπ| 56 116, αὰ80 ταγὑποργαρμίοαθ ΟΔΘΟΟΥΆΙΗ 
ἀοούγπδθ οοιηροπάϊα οὐ ἔγαβύαϊα οοπύϊποὺ, Ῥδυύμθπῖο 
πΠ66 ποῦ Απίοπίηο [06 18}} Ἰοοαμα ἴδ ἃ 8160 υὙἱπα!]- 

οαὔαπι Πα ΌΔΙΠΊ8. 

Βαὐίοπθπι δαΐθηι ῃυϊὰβ Θαϊ ομ8 1 ᾿πβυϊϑα τη 8, 

αὖ απαπέμμη βου ροββϑὺ, αυδϑὶ 581 π|υ] Δοῦαπὶ ΘΟ 018 



ΟΑΡ, 1. ΧΥ 

Ῥγδθβύδ ]Β811}1 ἀδγθιη 5: Θπούθυ 8 ΟΠΊΠἾδ, Π60 6 Υ]α5- 
οα]α οΟπητδίουθ Ὑἱϑὰπιὶ δύ, [)ὴ6 ᾿Ὡθμ]οσᾶ 80 46 Ῥᾳ]ὰ- 

{1η1 Μααν πιὰ ἴῃ ρῥγδθἝαψίοπο δα Απίομϊπαση ΟΡ 16 
ἀϊβραίανιῦ ἰὼ αὖ, αα8ᾶθὸ ἀθ Απίομϊπο ἀϊούω βαπὺ, ἴῃ 

Ῥαγίμοπῖο ἀποαὰθ σϑ]οσθ σι βϊ 168. 

Εἰχ σἱσόσαιη ἀοοίογαπι ΘΟΠ] ΘΟ. ΥῚΒ Ρ]ΘΥΔ 6 6] ΘΡΊΤΠΒ, 

Ἐχοθρ 8 Πἰμγαχτη {πὐ 1} 1581τὴ18 ΤΘΌΘΠΘΥῚ ΠΤ ΘΟΘΙΘΥΟΥΌΤΩ- 
416 ΘΟΠΘΙΙΠΪθαθ8:; ΠῸΒ Ρ81 ἰϑυιοτᾶ πηθπάδ ἔβο1]18 
(ΟΥΥΘΧΙΙΩΙΒ Οααδ1η ΟὙΎΔΥΙΟΥΆ, αα8δ ἔογύαβϑθ Πυχπ 81 

ποσὰ πὶ ἱπγθηϊθηῦ: ἰδαὰθ οουγαρία σὑοῦρα 1ἢ 6Ο0η- 
ἰοχύμμη ΤΘΟΙΡΟΥΘ τη] Ὀδηὰ8 απᾶπὶ ἈΠὰπὶ 8] ΘΓΆΠΙΥΘ 

ΥἹΓῚ οαϊαδάδπι ἀοοῦϊ ὑθη θη θη ΡΥΟΡΟΠΘΥΘ (ΠΟΠΠ.]]ἃ ἰδ πὶ 

ΟΧΡΥθβδὰ ἴῃ Μ ρο 8. ΑηπΉ. 1894, 462 53αα.)δ. Οοπβίαῦ 
Δαπηοάθτη τηὰ]ύα ΡὨ1]Ο]ΟΡῚΒ τϑ]]οΐω 6856; ἴᾶπη ΟΟΥΡΌΙΩ 
[υπάἀατηθηύατη, ἴῃ αὰο ΔοαϊΠοίατα οχύγαϊ ροὐθϑὺ, Ἰδού μι 

εβϑύ: δριίθ, δυο μιζθοίομβ! --- 

ΑὙΙσΙῦτα. Ροὐϊαβ ἀπ Ἰυἀϊοίαπι ἴῃ ἤμθ ᾿αΐτι8. Ῥασίμθῖ 
ἐΔρΡ1Ὰ}1 ρτοΐοστο ΠἸοθαῦ. ΟΟηΐοσαβ ἴῃ ῬΑΥ 611 11061]0 ϑχοοτρίπ8᾽ 

οἂρρΡ. 1--κΧΥ̓́Ὶ, ΧΧΙΥ--ΧΧΎ, ΧΧΧΙῚΙ, ΧΧΧΥ͂ οἱ 
ΧΧΧΥῚΙ οὑπὶ το] α]β --- ΠΟΠΠ6 Ῥ͵ΓΟΥΒΒ 8118 1} ὈΥδΘ 
86 ἔοσαμὖ Βρθοίθχῃ ὃ [ἢ 11115 ἸΟΠρΡῚΒ οαρι θὰ5 Ῥαγύ θη] 8 

ΠΟ 51π6 γοϊαρίαία αὐδάδηι δὐραχηθηῦα, Θμαυγαὺ Π6- 

ααθ οχαϊἐὐϊὺ 46 Ῥϑυβοπδγαπι 1π4016 ροθίύδιῃ ((ΟΥ ΘΙ] πα 

(8111) οογέϊοσθιηι ἴβοθγθ: ἴῃ Η18 δἀτηοάστα Ὀγουϊθὰ8 τὶχ 
Δ α] απ νἱάθ5 οοηΐθοίαμι, αα]η οὐϊαπὶ ἤπθ πιαϑ}]α οϑὺ 
οΥαίϊο (οαρ. ΧΧΙΠΠ). ΜΙῊΣ νϑυὶ β᾽ π}]]1πλὰπὶ νἱ ἀθύαγ ἐούαπι 
ΤΠ] απ ἃ νἱγτο αὐοάδπι ἀοοῖο, Βγχαηύίπο ἔογίαββο, θχ- 

οογρύαπι 6586: ρΙθσδαὰθ ὑούα δῦ ρᾷθπθ ἰούα ἀθβου ρβ1ῦ, 

ΠΟΠΠῸ]]8 Θχοογρϑιὺ, 811 παι 8010 Δ ΟἸΊΠἾΠΟ ΟἹ ΒΟΥΙ. 
Οογίαμη Θοπιροβ οπθπὶ 6Χ ΔΥσ ΤΠ ἢ 8 ΘΠ Ο]ΘΑΥΘ 46 ΕΘΝ 

ΥΣ οοπέϊησοί; οΟΠδούθηΐ πίοι 88 ΟᾶΡρΡ. 11 οὖ 1ΠΠ νοβιίοιϑ. 



ΧΥΙ ΡΗΟΙΒΘΟΟΜΕΝΑ. 

(46 1π1ὶ8 ἃμιουϊθαβ, ἰἰδαθθ οἂρ. ΠῚ ἱποοϊιαῦαῦ οὐ 
μόνον δὲ Ὀδυσσεὺς 6. 4. 8.);} αἴιᾶ8] 6οχ ἰδύοτϊα ἀ6- 
Ῥγοιηρίαδθ υἱάθηΐαγ ἔαθα]αθ Ὑ1| οὐ ΙΧ; οἂρρ. ΧΠῚ 

εὐ ΧΙ ἀθ ΝΙΠ 15. φαϊρυαβάδπι ἀρσυπὺ (53λάστωρ 20, 20 

οὐ Φοβίος 26, 16); ἴῃ οἂρρ. ΧΧῚ οὐ ΧΧΙῚ ἀθηϊααθ ἀ8 

ὉΣΓΌΙΡῸΒ ἃ ἴϑυλὶη18, 488 Θχθγοϊ 8 ΟΡΡαρΡΏΔηἰ18 ἀΟΘΙῺ 

ἀπιαγογαηῦ, ὑγαα 1018. ἀριύαγ, ῬΥδθύου 88 ΘΟΠΙ Πού] 65 

1185 {γιαβύγω ααδοβινϑυβ, ἢ αὖ ῬΑΥ ΘΗ απ Ἰρϑαπι 6Χ 
8.0 ΔΙΡΙ ΓΟ δυσαμηθηΐα ΘΟΠΡΊΟΙΘΓΆ886. ΘΟΠΟΪ 488. 

ΟΑΡ, ΤΙ. 

ΙΝΌΕΧ ἘΠΟΟΌΤΙΟΝΙΒ ΡΑΒΤΗΒΝΙΑΝΑΒ. 

6 Ῥαυύμθ ο]οοαύίοηθ οχσ ἐρωτικῶν παϑημάτων 

11|061}1}0 νἱχ οϑυδὶ αὐϊάαιᾶτῃ ΘΥᾺΪ ρούθβϑδέ, Οὐορ δ οὖ 

Ῥοθίδγαπη οὲ ρῬγόβᾶθ οὐϑίϊοπἹβ ΒΟΥ ροΥ ἢ ἴα 06}1885 ἃ 

Ῥαυίμθηϊο οχοουρίαβ 6886: ὩΘαὰΘ ΘᾺΠῚ ΒΟ] ηὶ. ἈΥρὰ- 

τηθηΐα, 564. οὐδ γοῦρα ᾿ηὐογάσι ἃ ἔοπυϊθυ8 46- 

ῬΓΟΙΏΡΒ1586 ἀοοαπμηθηῦο βαμὺ γΘΥΒΙΘΌ] σα πὶ ἔγαβέπ! δ, α 86 

οὐ Μοιμθιαβ οὐ 8}} βδθρὶὰβ ᾿πίθ ῬτΌβϑᾶθ ΟΥ̓ΔΕΙΟΏ18 
ἐθῃοσθ ᾿ἰηνθβυρανθγαμύ. [Ιδαὰθ οαπὶ ὈΪΌ]]ΟΡΟΪα ὁ6- 

ἰθυ Δ ΠΟΙ ΘΒ 5811 118 ὙΘΥΘΟΓΆΠΙ 1Π6]Ο6 1 ἢ 16 ΨΟ]ΠΙ]ΠῚ 

ΒΘΙΠΡῚ ΠΟΙ]οὐ --- αΔΙΛΥ18 ΠΟῸΪ8 ροίθμαο ἔαϊ ρα 5 

ΠΟῚ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων --- στατημηαίϊοθτα. αὖ 
1ὼ ἀϊοαπι ᾿ἱπαἀἸοα] απ μοῸ ρῥγϑθίδυϊοηβ ᾿οοο ργδθμλὶῦ- 

ἰδῆ. 

Τύογαπι δίααθ ᾿ὔθγαπι γοοα.]α 6 ροθίδυαπι γαύϊο! Ὡ10 
46] 1 αὐα ᾿πνϑηΐθϑ, πιυϊύα δαὺ πονῶ αὐ ΠΟΥΪ8 ΠΟΘΙ 

Βηχιῦ Ῥαγύμθῃ 8. 



ΟΑΡ. 

ἄγωσθϑαί τινα τινός 41, 22. 
ἄγεσϑαι “π᾿ τα γϊτηοπίαπι ἀὰ- 

ΟΟΥΘ᾽ 14, 21. 25, 230. 84, 21, 
ἀγχιβαϑής 41, 1ὅ. 
αἷρεῖν “5101 8] θη ὩΠΊΟΥΘ 

ἀονιποῖγο᾽ 19, 8. 
ἄλλως 49,16; καὶ ἄ. δέ 9, ὅ. 20, 

21, 10. 39, ὅ; μηδὲ ἄ. 9, 9; 
τὸ μὲν ἄ. πως 80, 1. 

ἀνὰ στόμα ἔχειν 839, 4 (οἴ, διὰ 
στ. ἔ. 94, 19). 

ἀναπιμπλάναι τῆς ἐπιϑυμίας 
82, ὅ. 

ἀναφανδόν 26, 4. 89, 8. 
ἄνθρωπος, ἡ 88, 4. 
ἅπαν. τὸ μὲν, δάνοτΙθ. 29, 18. 
ἀπογινώσκειν "ἀθδ᾽ϑύογθ δῸ 8}1- 

αυδ' τοῦ 80, 2. 
ἀποδιδύσκεσϑαι 80,10; αοὐὔϊνατα 
ἀρᾷ Αὐὐθμλα, ΠΠ14, ἐνδυ- 
δισκόμενος (510) ΠΙδΘ ΠΗ. 
50}1. 4601, 18 (6 ]Ρ}158). Γ. 
Κυθῆηθυ - ΒΙαββ, ὋὄΟγίροϊι. 
Οταριηι.3 1.2, ν. 40. 

ἀπομάχεσϑαι περί τινος 41, 18. 
ἀποτρέπεσϑαι εἴς τι 11, 30. 
ἄἅπτεσϑαι τοῦ πολέμου 89, 8. 
ἄρα 866. Ἰοοο 80,21; ἰδτίϊο 

Ἰοοο 6. μέν 41, 16: οὑπὶ δέ 
Ῥασύ. 1ὅ, 9. 18, δ. 30, 0. 21, 1ὅ. 
28, 11. 26, 8. 21, 9. 40, 11. 
ΔΑ. 18. 40, 11. 46, 2. 

ἁρμόδιος “οἰβοϊοθαβ ᾿π ἃ] αθπλἢ 
81, 9. 

ἁρμόξεσϑαν “5Β101 οοποϊ]ίατο᾽ 
1δὅ,6:; Ἴπ τηδ γτηοηΐατ ἀδγθ᾽ 
18,16; “1η ταδὐσιτηοπΐαχα ἀπ- 
οογθ᾽ 48, ὅ. 

ὅτε δή ο. Ῥατῦ.10,19. 11,19.29,8., 

βαρβαρικόν, τὸ “Θχοτοϊξαθ θᾶτ- 
ὈᾶγοΟΓαπλἢ 16, 14. 

βασιλίς 44, 6. 
βούλησις ϑεῶν 10, 20. 80, 18. 

γάρ ἰδγίϊο Ἰοοο 42, 9. 

ΜΟΥ Ρρὶ Θταθοὶ. 11, 

Π. ΧΥΠ 

γε: δή γε 19, ὅ; εἴ γε 86, 1. 
γίνεσθαί τινι ἐν πολλῇ εὐνοίᾳ 

15, 17; γ. ἐν πολλῇ φροντίδι 
20, 18. 

γινώσκειν : ἔγνωταί τινι "διυὶ- 
τηῦτη ἱπάποργθ᾽ 18, 10. 

γλίχεσθϑαί τινος 1ὔ, 19. 
οοτηρδυαύϊνγαβ 70 ροβι{ϊγο 

10, 30. 11, 8. 89, 8. 

δαίμων: κατά τινα ὃ. ᾿ξοτύαϊϊο᾽ 
19, 1; τὸν ἑαυτῆς ὃ. κατολο- 
φυραμένη 88, 19. 

δέ ὑογῦϊο Ἰοοο 8,117. ὅ10, 4. 16. 
18, θ. 91. 89, ὅ. 41, 3. ὅ; 
αὐᾶγίο 1. 20, 9. 

διὰ στόμα ἔχειν 34, 19: (οἴ. 
ἀνὰ στ. ἔ. 89, 4). 

διαβοᾶσϑαι ἐπὶ μέγα “ΟἸΑΥ 881- 
ΤΏ} Θ886᾽ 9, 21. 

διαμάχεσϑαι ἀλλήλοις 138, 18. 
διασπαράττειν 22, ὅ. 
διάφορος τὴν ὄψιν ᾿Ῥγδθο]αταβ᾽ 

18, 8. 
αἀ8}18: ΠΟΙΏΪΠ18 17, 7. 46, 8: 

ΨΘΙΌΙ 84, 4. 
δυσανασχετεῖν 89, ὅ. 

ἔδεσμα 2, 8. 
ἔκνομος 26, ὅ. 
ἐκπιμπλάναι 

48, 19. 
ἐκπρεπής 48, 11. 
ἐκτός: ἐκτὸς γίνεσϑαι ξαυτοῦ 

19, 10; ἐκτὸς φρενῶν γί- 
νεσϑαι 40, 8; οὐκ ἐκτὸς ἦν 
τοῦ πρὸς τὸν παῖδα πόϑου 
46, 11. 

ἔκφρων 20, 1. 86, 1. 
ἐλαύνειν ἐπί τινα 14, 12. 
ἔμπνους 41, 28. 
ἐν; ἐν νῷ λαμβάνειν 10, 10. 

19, 18: ἐν νῷ ἔχειν 18,0. 
1, ἃ; ἐν εὐνοίᾳ γίνεσϑαί 
τινος 1,11; ἐν πολλῇ φρον- 
τίδι γίνεσθαι 20, 18; δα- 
γουῦ. 8, 8. 

τὴν ἐπιϑυμίαν 

ι: 



ΧΥΙΣ 

ἔνϑα: ἔνϑα τοϊαῦϊν. 12, 18. 
11, 8. 86, 2. 40, δ; ῬΘΥΡΘγδτα 
ἴῃ οοὔϊοθ οὐ δή οοπῃΐυπο- 
ἀατα 11, 1. 41, 21. 

ἔνϑα δή ἀδηιομδίχαί. 7, 11. 
14. 11. 16, 16. 90. 21. 27| 8. 
80, 9. 81, 18. 86, 8. 40, 8. 
460, 10: ἴα]δο ἴῃ Ῥα]αύμπο 
ἔνϑα 8, 10. 84, 16. 

ἐντόνως 39, 8. 
ἐξάλλαγμα 89, 16. 
Ἐἐπαλινδεῖσϑαι 8, 10: οὗ, ΑρΡ. 
ἩΒοαΙΥ͂ 1461; ΝΟ ΤΉΘν. 966, 

ἐπὶ μέγα δάγοιρ. 9, 30: ἐπὶ 
πλεῖστον χωρεῖν 18, Ἰ. 

ἐπιβιοῦν 40, 9. 
ἐπιεικής 9, 10. 82, 8; “οαὐαδ᾽ 

11, 26. 
ἐπιλέγεσϑαι ΔΌΒοΙυὐΘ 10, 10. 
ἐπιφοιτᾶν 29, 1ὅ. 
ἐπίχαρις 18, 6. 
[ἐρευνητής] ἱἰηϊογρτούαιθιο δὰ 

γοοθπὶ μαστήρ ὅ, 16. 
ἔστιν ὅτε δἀγνονῦ. 29, 1. 
ἑτοιμάξεσϑαι 81, 14. 
ἕως ο. σθῃ, 19, 0. 88, ὅ. 

ξεύγνυσϑαι γυναῖκα 82, 12. 

ἠρέμα 89, 1. 

ϑαμά ϑδᾶν. 49, 28. 
ἁεοπρόπιον ὁΧ Ῥοθύδγατη α8ὰ 

18, 1. 
Δεραπαινίδιον (συ.-ὧὐ..} 41,11 

(ἱστορεῖ Ἐὐφορίων Θρᾳκί). 
ϑεραπαινές 22, 1. 48, 12. 
ϑοίνη παντοδαπή 3, ἢ. 81, 14. 

ἔεσϑαι 12, 9. 16, 2. 

καιρέαν παίειν 40, 8. 
κάματος θ, 8. 
καταϑύμιος 29. 11. 
καταξαίνεσϑαι ᾿ἀθρογῖγο᾽ 82,11. 
κατηγγυημένος τὴν κόρην 11,28, 

ΡΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

καταλοφύρεσθαι 11, 6. 838, 19. 
κεραΐξειν 80, 8. 
κομιδῇ δάγν.: κι. νέος 82, ὅ: 

οἵ. παντάπασι νέος 80, 38. 
κουρέδιος ἀνήρ 22, 6. 42, 18; 

ἷπ Ῥσόβὰ οτγαύϊομθ ἃρυὰ 8ο- 
Ἰὰη Ἠδτγοάούαπι κουρίδιαι 
γυναῖκες ΟΡΡοπυμίῃν παλλα- 
κίσιν. ϑαθριββίπηθ ἃρυὰ Ηο- 
ΤαΘΤΌτα, ΑΡΟ]]. ΗΒοά, 6.α.8. 85. 

λαός 1, 18 (1π νουβίοα!! ἔγαρ- 
ταθηΐο ὃ). 

λαμπτήρ 20, 8. 
λόγος ἔχει τινά 88, 9. 42, 6. 
λοχεῖν 1, 14. 41, 12. 48, 18. 

μιαστήρ ὅ, 10. ΗθΒγο!.: μαστήρ᾽" 
ἐρευνητής; 6Χ ροθύδγατα Β6Υ- 
ΙΏΟη8 θχοθρίο Ηγρουαϊβ 
{ταρτηθηῦο (189 Β]Δ88, οἷ 
Ἡδύροοῦ. 8. μαστῆρες" Ὑπε- 
ρεέδης ἐν τῷ πρὸς Πάγκαλον" 
ἔοικεν ἀρχή τις εἶναι ἀποδε- 
δειγμένη ἐπὶ τὸ ξητεῖν τὰ 
κοινὰ τοῦ δήμου, ὡς οἵ ξη- 
τηταὶ καὶ οἵ ἐν Παλλήνῃ 
μάστροι ὡς ᾿Δριστοτέλης ἐν 
τῇ Πελληνέων πολιτείᾳ. 

μείλιγμα 34, 1δ. οἵ, Ηοπι. Οά. 
Χ 217 μειλίγματα ϑυμοῦ 
(ἀπομαγδαλιά ἔπ ΜΝ... 

μιμνήσκεσϑαι 8.050]. 10, 11. 
μετά δάνοιθ. 18, 15. 
μετιέναι τινά 49, 14. 

γεμεσᾶν 80, 17. 
νόσημα Ἅτηοτ᾽ 1, 11. 
νόσος ὍτΛΟΥ᾽ 11, 16. 82, 8. 
νοῦς: ἐν νῷ λαμβάνειν 10, 1. 

19, 18; ἐν νῷ ἔχειν 18, 6. 
57, 2. 

οἴκοθεν 1δ, 21. 
οἴεσθαι ο. ταῦ, ξαῦ. (Ὁ) 14, 17. 
οἵονεί ὕ, 9. 



ΟΑΡ. Π. 

ὁρᾶν; ἴδεν 11, ὅ. 
ὀρρωδεῖν 14, 8. 26, 20. 
ὁτὲ μὲν --- ὁτὲ δέ 42, 18. 

παντάπασιν 18, ὅ. 88, 8; παν- 
τάπασι νέος 80, 28. οἵ, 82, ὅ 

κομιδῇ νέος. 
παντοδαπός 2,3. 81,18 (αἴγοὈ ]- 

4.6 οὐτὰ ϑοίνη ΘΟΠΙ ΠΟ. 1). 
παραπλήξ 2ῦ, 4. 88, 11. 
παρατείνειν 11, 18. 
πατέρες Ῥαγοπίθβ᾽ 21, 10. 
περιεῖναί τινος 2ῦ, 10. 
πέριξ 88, θ. 
περιορᾶν 11, 18. 28,12. 82,10. 
περίπυστος 40, 324. 
περιρρεῖν 14, 18. 
περιρρηγνύναι 80, 11. 
περισσός 10, 8. 
περιώδυνος 12, 12. 
πολύς: ἐπὶ πλεῖστον χωρεῖν 

18, 1; τὰ πλείστου ἄξια 20,2. 
ποτὲ μὲν --- ποτὲ δέ 20, 20. 
πρὸς ὁ. 56ῃ. 10, 17 (ἰᾶσϑαι 

πρός τινος); 18, ὕ (πρὸς 
ἡδονῆς εἶναι); 26, ὅ (πάσχειν 
τι πρός τινορ). 

προσάγεσϑαι 11 8. 
41, 8. 48, 22. 

προσήκοντες ῬΟὈΙ168᾽ 17, 12. 
προσρεῖν 1ὔ, Ἵ. 
προσφάτως 48, ἴ. 
πτοᾶσϑαι ἐπί τινι 10, 17. 
πως 80, 2. 4. 

26, 19. 

ῥάων γίνεσθαι 11, 21. 

ΧΙΧ 

σφέτερος ἴ, 11. 41, 8. 
συνεχής (μάχη) ἴ, 11. 

τε --Ἢ καί ρῬαββῖῃη, 6. ῥ'. ὅ, 6. 
8, 4. 18, 8. 14. 16. 16, 20. 
11, 238. 18, 16. 28. 90. 90. 
1.16. 28,16. 96,8. 96, 8 οἷα. 

τεϑηπώς 8, 2; οἵ ΑΚιοβριον- 
ΒΊα5885 1 ἃ, ν. δ41. 

τέως 11, 1δ. 82, ὅ. 
τι αν. 0, 4. 2ὅ, 14. 44, 11. 
τοσοῦτος: ἐς τοσοῦτόν τε ἐλϑεὶν 

45, 18. 

ὑπάγεσθαι 89, 16. 
ὕπαργμα --Ξ οὐσία ὁ, 10. 10, 22. 
ὑπεῖναί τινι 49, 160. 
ὑπερτιϑέναι “αἸδουτο᾽ 8ῦ, 18. 
ὑποβαίνειν 871, 8. 
ὑποκαΐίεσϑαι (Βδὸ πούϊομθ δρυὰ 

βΒοίυτη Ῥαυθῃθηϊυτ) 24, 10. 
89, 8. 

ὑπορρεῖν 2ῦ, 11. 

φέρεσϑαι ἐπί τι 21, 12. 
φημί (φάμενος) 11, 20. 81, 1, 

42, 19. ᾽ 

Ἐχαλκίς 26,11 (κάλχις ο04.) οἔ. 
ΤΒοιάρβοπ: ὦ φίοβϑαγῃ Οὗ 
φγοοῖ δίγάβ, Οχίοτα, 189 
5. Υ. κύμινδις. (Βομι. 1]. 
ΧΙΝ291: χαλκέδα κικλήσκουσι 
ϑεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν. 
ϑυϊᾶ.: χαλκὶς εἶδος ὀρνέου, ἢ 
γλαῦξ.) 

ὥρα “ἰανοηὐαβ᾽ 1ὔ, 18. 

ὈῈ 



ΧΧ ΡΒΕΟΙΕΘΟΟΜΈΕΝΑ. 

ΟΑΡ, 1|. 

ΑΠΒΙΤΆΑΜΕΝΤΑ ΑΚ ΒΑΒΌΠΑΒ Γ᾽, ΧΧῚ, ΧΧΧνΥ. 

1. 6 Τϑυοῖρρὶ ἔαθαϊα (οαρ. 7) Ῥγδθοὶα ΒΒ: ΠΠ ΠῚ 

τηοπυτηθηΐατι Νίαρη δία δὰ Μδθαηασγατη ΠῸΡΘΙ ΥΘΡΘΥ- 

ἰὰα Οὐΐο Κοιπὶὰβ δηΐθ ἤσηο δηηαμ οαϊαϊδ: “116 

Ογιὶμ αι ϑσοϑβοϊυϊοϊίο υοὴ Μαρφηοδῖα αὶ Μαϊαμαγοθ᾽, 

Βεογίίη 1894 Ρ. 1 8α. Θυδπι ᾿πβουρύϊοποη 00 ΙΟ6Ὸ 

ἰπύον ΜΙ ὑΠορσΎΆΡΠο5 ΟὙᾶθ008 τϑρϑύθσθ ργορίθγθδ πδχὶ Π16 

ΥΙἸΒα πὶ δῦ, ᾳαοά 1π πᾶ ΠΟ ΒΘΓΙΘΙῚ ΟἸΉηϊ8, ααϑηΐαπι ροὐθϑ, 

τ ἐΠορτΎΔΡ ο86 ἀοοίσπαθ ἔγαρτηθηΐα σθοὶρὶ συο]αϊέ οὐ 
ὈΙΌΠ]ΟΡΟΪα ΒομΘϑββι πη οὖ ἋἋἹ ΒΘΥΊΘΙ 6] 1018811}18 1η- 
οομαγὶὺ δυ8Ρ10118, ΒΙοατάπβ Ὑναρσηου. Τύδαμθ βῖπ6 οοτη- 

πιθηΐαυϊο αδ81 τα ὑΠΟΡΎΔΡὮΙ ουϊαϑάδηη γ6] 14 188 (ῬοΒ581- 
4159) ᾿ποπυτηθηΐαηι, ΥΘΡΥΙΠΊΘΤΘ ἸΙοοαῦ; τηυ]ία ἄθρθο 
οχϊμηΐαθ ΤΠ 44]γτῖοὶ 46 ΥΥΠδπιοντῦ2- ΜΟΘ] μονῇ 

Ῥοπηϊρηϊέαῦ (απο ραγθτα ἴῃ Πογηιαθ γο]. ΧΧΧ ᾿.11765αᾳ. 
ῬΆΌΠΟΙ 10 118. ἔδοίδ). 



ΧΧῚ ΟΑΡ, 1Π|. 
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ΧΧΙΥ ΡΕΒΟΙΒΟΌΜΕΝΑ. 

Αἀάδταυβ αἰΐθσατι ρα ΚΟΥ] [ΒΟΥ ρΡ ΟΠ ΘΠ: 
Παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν Κρητῶν. 

ἜΠδοξεν Κ[ρη]ταιέων τῶι κοινῶι εὐυνελ- 

θ]ουςᾶν [τ]ᾶμ πολίων παςᾶν ἐς Βίλκω- 

γα εἰς τὸ ἱε[ρ]ὸν τῶ ᾿Απόλλωνος τῶ Βιλ- 

κωνίω ἁγουμένων Γορτυνίων ἐπὶ 

5. κόσμωι Κύδαντος τῶ Κυννίω᾽ ἐπει- 

δὴ Μάγνητες οἰκεῖοί ἐντι καὶ φίλοι Κρη- 

ταιέων πάντων, ἔδοξεν δέ τιειν αὐ- 

τῶν ἐς τὰν ᾿Αείαν ἀποικίαν ςτείλαεθαι, 

ὑπάρχειν Μάγνηςειν πᾶειν οἰκειότατα 

1 καὶ φιλίαν ἀγήρατον καὶ ἐμ πρυτανεί- 

ὧι είτηειν καὶ εἰςάγουειν καὶ ἐξάγουςειν ἀτέ- 

λειαν εἶμεν ἀευλεὶ καὶ ἀςπονδεὶ κατὰ πᾶ- 

εαν Κρήταγ καὶ ἔγκτηςιν καὶ πολιτείαν, 

δόμεν δὲ αὐτοῖς ἀποπλέουειν ἑκάςτα[ν] 

15 πόλιν ἀργυρίω τέεςαρα τάλαντα καἰ[ὶ εἴ- 

τομ πεπονημένον καὶ ἱερεῖα ὅς᾽ ἂν θέ[λω- 

[εἰν αὐτοὶ] εἰς θυςείαν, [πρ]οπέμ[ψαι δὲ] 

αὐτοὺς μέχρι εἰς τὴν ᾿Αείαν ταῖς μακραῖς 

ναυςεὶν καὶ ευμπέμψαι αὐτοῖς τοξό- 

0 τας εἰς πεντακοςίους ἄνδρας, προ- 

πέμψαι δὲ καὶ ἀςπάςαςθαι αὐτοὺς καὶ 

ἄνδρας καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καθ᾽ ἁ- 

λικίαν καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τὰς ἱερείας" 

τὸ δὲ ψάφιςομα τόδε εἰετάλαν λιθίναν 

28 ἀναγράψαντας ἀναθέμεν εἰς τὸ ἱερὸν τῶ 

᾿Α[πόλ]λωνος τῶ Βιλκωνίω, δόμεν δὲ καὶ Λευ- 

[κίππωι τ]ῶι Λυκίωι τῶι καθαγεμόνι γενομένωι εἰς τὰν ᾿Αεί- 

αν Κρήτα]ς πάςας πόλεις ἀργυρίω τάλαντον, τὸ δὲ ψά- 

[φιςμα τ]ὸ ἐπὶ ἱερέως ᾿Αγαιμένιος [τ]ῶ Λ[απΊ]παίω --“-- ---- ---- 



ΟΑΡ. ΤΙ]. ΧΧΥ 

Π. Ῥαυύμθμῖαβ απ ΡΙΒΙ416 86 (οᾶρ. ΧΧΙ) ἔδθυ- 
ἴδ οηδυγαῦ, ἸομρῚαΒ ροθύδθ οαϊαβάδπι ἔγαρηθη 1 
τϑοϊίαῦ: μέμνηται τοῦ πάϑους τοῦδε καὶ ὁ τὴν “έσβου 
χτίσιν ποιήσας. Ἐπ᾿ ἰοία ᾿ἰδύογαμη γϑυβαῦπι 1Π40]8 
80 παύΐατα ϑρρδιθὺ πο οἰαββίοδθ δϑίαί]8 ροθίδηι (Π0]1 

ἀθ ΟΥ0}1 ουϊυβάδπι βουρίοσθ οορὶίατθ), βδα ΑἸἹοχαπάγι- 
ΠΟΥ Ροὐϊαὰβ ἐθιηροσιπι δαοίογθαι “έσβου κτίσιν 

ΘΟΙΏΡΟΒαΪβθθ6. θα 418 χυέσεις ΘΟμβου ρβὶυ βουιρϑὶῦ 
᾿Δλεξανδρείας, Καύνου, Κνίδου, Ναυκράτεως, Ῥόδου 
κτίσιν ΑΡΟ]]οπῖὰ5 ΒΠοάϊα8, ποππθ πο αυοαὰθ 

Μέσβου κτίσεως δυοίουῦ οβ86 ροίοϑὺ (οἵ. Κὺπαδοκίαιῃ 

ἂρ. Τακμῖῳ- γί βϑοισα ᾿Πραϊ- Εποψοϊοραοαϊο᾽ 11 ρ. 182.) 
ΠΙ|. 6 ΕἸ] 6 π685 (ορ. ΧΧΧΥΣ ἔδθα]αθ ἔομπὐθ 

ἰθ πῃηθοῦπὶ ΠΙθΘμ θυ [οὐ πὶ 6886 Βροῖο. Ἀἀϊθοῦα δϑὺ 

ἰΪπΠ ΤΊΔΥΡΙΠΘ σΟΟΙο15. [0]. 1897 ομὐ8 πού]: ἱστορεῖ 

᾿Δσκληπιάδης ὃ Μυρλεανὸς Βιϑυνιαχῶν α΄. ἈρΊΥ 
δαΐθπι ἴαθαϊα ἴῃ ἰπβαϊα Οτοΐα; οὐ ΒΡ Υ ΠπΙδοδτπι 

ΤΟΥᾺ πὶ ΒΟΥΙρύογοη Ῥδυ Πθηϊυ5 βοαυϊθυσ ὁ θα οορτίθβ 

[οπόϊαπι πού ]αϑ ΠῸῚ δα βίπρια οαρὶδα δά βουιρίαβ 6886 

(απο ἐαπύαμη ἰοοο δχοθρίο, αὰὸ ὑγία 1π ἅπᾶ ρᾶρὶπᾶ 1η- 
οομϑηίγ οἀριθαϊα [οἷ, Ρᾶρ. 48 841.]1}, β6ᾷ δὰ ἰοΐδῃι 

Ραρίπαμη. Εἰσσαυθγαηῦ ἸΡΊΟΥ ὙΠῈῚ ἀοοίϊ, αἱ δὰ Ε.}]1- 

ΙΏ6Π65 ἔδθυ]απι Αβο]θρὶδα]β ΒΙ γπΐδοα τουοοδυθγαηῦ: 

τοΐοσαβ δᾶ Αὐσαῃύμομθθ πϑυγαύοπθηι (ορ. ΧΧΧΥΙΠ), 
ααδπὶ ἴῃ ἰρ8ὼ ΒΙ μγμηῖα ΒηρῚ ἐδβύδη αν οὐ τηοη8 Αὐρδῃ- 

ὕβοημθ οὖ υτβ βυπιθπαθθ Κίος: οἵ, δίθρῃ. ΒγζΖ. 5. 
᾿Αργανθών: ὕρος Μυσίας ἐπὶ τῇ Κίῳ, ἀπὸ ᾽4ργαν- 
ϑώνης Ῥήσου γυναικός, οὐ ὅ6.01. Πίοπμ. Ῥεγ. 80: 

Μυσίδα δὲ τὴν μικρὰν Βιϑυνίαν λέγει. ...... Ὁ δὲ 
Κίος ποταμὸς Μυσίας, ἤτοι μικρᾶς Βιϑυνίας (6Χ Ρ]ΘΠΙΟΥΘ 

Θίθρ Β8}0). 



ΧΧΥῚΙ ΡΒΟΠΒΟΌΜΕΝΑ. 

Θυθὰ85 ταιηθηὐβ ΠΥ ΠΟΡΎΔΡΗ8Β ἀαὐβ ργδβϑίδηαϊ 

δοϊδιηβ ἤπθπι, 804 οοποϊαἀαπηβ σγαύϊδβ ἀρσθηΐθβ 
αϑοῦριο Ὀιθίμηδπηη, διλϊοο Οοὐϊηρθηδι, αὉἹ 1η 6χ- 
ῬΌΒΡΘΠΑΙΒ ΟΡΘΥΔΙΆΙ ΘΥΓΟΙΙθαΒ, 4010 ἴῃ πδροῦϊο ΟἾΤῚ 
ΤΩ ΌΠΘΙΙΒ ὕπαι ἰδῶ} Ὀ]ΘΠΙΒΒΙ ΠΟ 586 06 ᾿ογγαὺ 80168 Ἰὰ- 

ΤΠ ὙἹΒΌΒΑῸΘ ἹΠΔΥΓΟΟΥ ποοοίαὐ᾽, 1π|618 ΟΟῸ]158 5118 
Τγπο 615 ῬΘμΘγ Ο]Θ 58:16. ΒΟΘΟΘΟΥΥΙΌ. 

αοὐηρεαθ, Καὶ. Νου. ΜΌΟΟΟΧΟΥ. 



ΡΒΑΒΒΑΤΊΙΟ 

ΑΡ 

ΑΝΤΟΝΙΝΌΜ ΠΙΡΒΕΒΑΙΕΜ. 

ΒΟΕΒΙΡΗΙΤ 

ἘΘΑΒῦΚ ΜΑΉΤΊΙΝΙ. 



ΡΒΑΒΕΑΤΊΟ 

ΑΒ ΑΝΤΟΝΙΝΌΜ ΠΙΒΕΒΑΙΕΝ. 

ΟΑΡ, 1. 

ὈῈ: ΟΟΌΙΟΕ ΡΑΙ, 6. 898. -- ΒΚ ΕΠΙΤΙΟΝΙΒΟΞ 
ΑΝΎ. 118. -- ΤΌΒΙΟΒΌΜ ΑΝΤΟΝΙΝΙΑΝΟΒΌΜ 

ΑΘΌΜΒΒΑΤΙΟ. --- ΡΒ ΒΑΤΊΟΝΕ ΗΠΠῸΒ 
ἘΠΙΤΙΟΝΙΞ, 

Απἰομίηυβ [1 Ὀ6ΥᾺ}15 1πΐρθ 608 ΒΟΥΙΡίΟΥΘΒ ΤΑΙ ΠΟΥΘΒ 

ἀΥδθοοσ πὶ ΡοΒύθ ΟΥΒ δοία!]β Υϑ θυ μὰ οϑὺ, αὐ θὰβ 

ΘΧΡΙΙΟΔ 18 οαβεϊ ρθη βαθ αἰγὶ ἀοοὐββὶ πὶ Βαα ΟΣ ΠῚ 

ΒΔ60.}1 ΧΥΤ] οὐ ΧΥΤΙ δηῖχθ οὐ αυδ8ὶ οογίαψι πὶ ΟΡΘΥδΠῚ 
πϑυδαργαπῦ. δίατπθ 8816 11156}}]18 τιν ὑπορταρ μὰ ὉὈ6Γ- 

Τὶ Οὑτὰ ΘΧρ δηδίιοηὶ ὑππὶ ϑιηθηἀδύϊομὶ ργαθὈοὺ 

τηδ θυ δ, ΔΌΟΠΙΔΠΙ ὍΠῸ 10ΥῸ τηϑηὰ Βουρίο βούααῦαβ 
εδϑὲ, αυἱ ἀβαὰθ 60 ΠῸΠ ἱΠΊΠΠ1Β οϑὺ Οἱ ΟΥαα. τη6}- 

ἀογασιαθθ, αὖ οΥΔΆΪΒ51Π118 Ἰα Ὀογοῦ ΟΥ̓ ρ 6118 δἰααθ 
διὰ Ῥϑαοὶβ ἱπαυϊηαύαβ 810 ᾿πύθυ ρο] αὐ]! θιι5 οὐ ΔΘ. 18. 

Ηΐο δαΐθπι ΠὈΘΥ οϑὺ οοάθχ Ῥαϊαύθϊπυβ ΟΥ. 598 οοά. ΡΑ]. 898 
ΒΆΘΟΌΪΟ ΙΧ τ6] Χ δχαταίαβ. ἀθ οαἰὰβ μαρίξα ἔοι- 'ὰ χὰ 

τηϑαὰθ [αβία8 ἴο αἰβραύασθ Βα ρουαδοδηθαμπι δϑῦ, Οὰ πὶ 

ἀθ ἢδὸ γθ ἴᾶπὶ ϑ'δκοιονβιῖ8β Βαργα δἀοαγαῦθ Θχροβαθσί. 
οὗ, ῥσγαρῖ. δὰ Ῥαγίῃ. ἰδιθθῃ ἢοῸ ἀπ 16 ΤΔ]Π1 60Πι- 

ΤΠΘΙ ΟΥ̓Δ ματι, γοϑϑοίῶ ΠΟΘ 6586 ἐχσὶα [0118 ΑΠπίοηΪηὶ 
ΤΌ Θγα}18, αὖ αταθοα ἀοβοϊδηῦ ἱπάθ ἃ ρΡᾳ. 14, 11 
ὉΒ4Ὲ6 δα ρᾳ. 80,1 οὐ ἃ Ρᾳ. 119, 6 ̓ αβαὰθ δὰ ρῃρ. 121,18, 



ΧΧΧ ΡΒΑΒΕΑΤΊΙΟ. 

ααδ8 οὑπὶ ἰὼ 5ἰπί, δυβίδθ ουϊαμδθ σγαύϊα ΠΟ]8Β 
Βαροπᾶα οϑῦ, αὐοα φαϊζου! ῥγῖσπο ἱπύθργο [ἰῦγοὸ ΡᾺ]. 
αὐ ᾿ϊουὺ. ᾿ 

6 πιϑιηοσῖᾶθ οοά. Ῥα]. 46 ἴῃ δἱύθσο ργδϑίδἐϊοβ 

ποϑύσγαθ οαριύθ ῬυΟ ΧΙ ὰ8 ἀἸΒΒθύθσθ ἀθογΘ Ϊ 108. 

5. ἊΝ Εὶσ ἴαΐθρτο ἰοῦ οοάϊοθ ΡῬα]. ῥγχϊηυβ δαϊίου 

(1508. ΟἼΠ]Θ] 8 ΧΥ]ΆΠΘ, ὉΠ ἀοοίϊβϑιπιαβ αγαθοδθαῖθ 

᾿πραδθ ΡΟΣ ΒΒ πηὰ8, Απέοπίπαπι Π 16 8] θη ἀθβουιρϑιὺ 
Βα Ιαπούδα 8 ἈΘΥΒΙΟΠ8 [μαἰΐηδ ΘΟ πούϊτα ΟΠ ΠΟΙ Π8]}}18 

8.1118 Βουιρύουθυ8 Βα Β11686 ἃ. 1068 ρῈ]101 ἰατὶβ ἴθοι, 
δἴαᾳαθ 1ἢ ἈΠΙ ΘΥΒατη δαοαγαίθ οὐ σϑοῖθ Π10ΥἹ Ῥᾷ]. τηθμιο- 

ΤΙδ πὶ ΘΧΡΥΘββιῦ, Π181 ααοα μῖο 11}1ὸ --- Ιὰ αυοὰ 'ρ86 ἴῃ 

δαπούαθομθ δᾷ οἂρ. Χ ρΡᾳ. 910 ἀϊδοσίθ ρτγοβίοθίαυν --- 

πιδηπΐθδία αἰὐἃ 1π ὈΥΪΠιΪ8 ργασα δοοθηθαυπι Β'ρηᾶ 6Χ 

ἸΠΡΘΏΪΟ ἃ0 560η8ι οογτοχιῦύ: ἰΐδαθθ υδὶ οοα. ῬᾺ]. τιὰ- 
{118 οβὺ, Χυ]δΠαΥ οαϊο Ρ]απθ Π1ὈΥ. τΏ8. α100 ΒΑΌΘΥΙ 

Ῥούοϑὺύ. ἴῃ οδ]66 δαΐθπιὶ ϑαϊϊομὶβ (ρρ. 915 οὐ 316) 
ΧΥ]ΆΠάΟΥ δαἀποίαϊ που ϊαβ οὐδοαθ δὰ Απίοηϊπυπι [,]1- 

ὈΘΥΔΙΘπὶ Ῥουυϊποπῦθθ οοη]οοδαϊῦ, Ρῥϑοἰββιπηα8β αὐ] άΘΓΩ, 

5604 Ρογαθδηη ΘρΡΎΘΡΊΔΒ. ααδηξατη ἸΘΥῸ 8 ἈΘΥΒΙΟΠΘΙΙ 
Τμαὐϊηδπι, ἱρΡ80 ΠΟΡΙΒ δὰ οἂρ. ΧΙ τς. 516, αὐἱὰ οοπ- 

5111 Βθοαΐαϑ 810, ἀδοϊαγαῦ, οὑτὰ ἀἰοιϊῦ: ὅσο 1 τἰογίρηαο 

ϑοηϑιι δάθρ6, οἰϊαρὶ τἰογδι5 ηναΐθ οοἰιαογορίνθιιβ τη) ἐραύι 

οΡΥΟ88ῖ. Ομΐβ γοὶ μέ την οχοηηρίμηη οἱΐθηι, ἰιαθο8 

οιϊαοη8 ὑμαϊομθν τὰ Καῦ. ΧΧΧΥΙΠ] ὧο Αοαδίο δέ 

Τοῖοο, ομμβ γϑὶ Ηογαΐϊιβ ἦῃ Οάα αα «Α5ἰογίαρν ηιθηυθητέ. 

αὐἀποίαπαο αὐΐορη ορηθῖα ρογβοηυὶ πθη6 μοϊιιὶ πόθ ογαΐ 

οὐδιοη.᾽ 

ΑὉ πὸ Χυ ΠῚ θαϊθομθ ααᾶθ ἱπβθοαΐδθ βαηὺ 6α]- 

ὑϊομθ8 οχοθρία ποδέστα, αὐἱ δὰ ἱρϑᾷτμα Ῥαϊαὐ παχῃ σὸ- 

αἸτηιβ, ἀθροπάθηῦ ΟΠ Π68. ὩΘαῸΘ Θπΐτὰ ϑαϊδογυτῃ αα185- 



ΟΑΡ. 1. ΧΧΧῚ 

αυδπὴ ἱπ46 ἃ Βουῖζθ] 1 ὑϑαὰθ δὰ ὙΥ δβίθυμιϑη πα πὶ ἰ088 

818 ΟΟῸ}18 Ρϑ]αὐπαμι ᾿ηβροχὶύ. απϑιηαθδπι ΚΟΟΘΙΪΟ 
οὐ Ὑοϑύθυτηϑ μη 0 81 ΠῸΠ Ῥ͵ΓΟΥΒῸΒ δὖ ὑδμθη 8815 δά- 

ουγαΐαθ, ἀ6 ααϊθὰβ ᾿πΐγα ἀἸοθηλιι8, ργαθβῦο δυϑηὺ 60η- 
Ἰαύ]0 68. 

δυυάϊα Απἰοπὶπίδηδ, 8Π1Ρ]1ὰ8 ΒΘ ΘΟΌ] απ ἰπὐ θυ βθα οατῖο 
8 ποιδηι αἰΐαπι γτοβαβοιἑααϊ Αγ μδπιὰβ ΒΟΥ }118, πλοΣ πρστΩ. 

41] ὈυΙτηὰ8 Απἰοπίπαπι ΓΘ ΔΙ βοραγαίμμη 80 8118 
ΒΟΓΙΡ ΟΣ 8 Θμϊδιὺ Γαρσάππὶ Βαίδθαογαμη ἃ. 1674 (6ά. 

ΡΠΟΥ). 6 ῬΥΙΠΟΘΡΒ ΘΧρΡ]Π ΘΔ 158 τοῦὰβ αἰ ΠΟΙ ΠΟΥ 8 
Θυγδ πὰ ἱτηρουθϊα!ύ ΘΙ Ομ 86 ΘΟΙΙΤΘμ αυ ατ ΘΧΡ]δΔηδ- 
ΠΟΩΙ ΒΟΥΙΡἐΟΥ5. 1ΠΒΘΓαΙΘηὔθπι δαϊθοῖϊδ, 80] 6 πῦὺ αα]θ 1) 

ΡΙοΓΙαῸΘ. ΟΙΏΠΘΒ, αἱ ροϑὺ Βουκϑαπι 6Υ6, ΠΟΙΪΠ 65 

ἀοοῦ! ρϑ}]9 αἀυσῖαβ 86 Βθιθυα8Β, αὐ ΡΔῚ οδϑὺ, 46 

Βαϊὰ8 δύῃ 118 οὖ βουρὺϊβ ᾿πἀϊοαγο: αἰαὰθ ποὺ 58Π68 
οομοθάθπάυπμι ΒΟΥ ΚΘ] πὶ Ὠδια ΥᾺΥῸ Ῥϑιαπι ΘΟΠμβΙἀοταΐα 

ΠΘ4ὰ6 αὺ ἀοροραὺ δἀοαταύομθ ἴῃ τῷ οὐἹθϊοα ἔδοϊθηαα 

ὩΘΥΒα απ] 6886: ΘΟΠΟΘἀθη τη ΡΟΥΤῸ δαπά 1 ρογιύατη 

ΘΠ [1886 ἃ πούϊθϊα Ογαθοᾶθ ᾿ἰπραδθ: ἰδηθὴ 60Π- 

Ἰαπάαπαᾶδ ἴῃ 60 δϑὺ ἔοι] δαβ αὐδθάδπι οοπϊθοίαπαιϊ, αὰ8 
πιὰ] 08 δὐααθ τ ]Β6γ6 ἀθργαπδίοβ ἰΟθῸ 5 [β]1οἱθοσ οὖ ϑαϊ- 

ἀθηΐθυ βαπδυϊύ: ἀο]οπάσμπι ἀθγτῸ αποά ἰδέα ἱπρΌΠῚ] 

δου] αΐθ Ῥϑύβδθρθα δυβϑὰβ οϑὺ, αὖ αὐἱάαυϊὰ οἱ ἴῃ 

τῃϑηΐθηῦ θηογδὺῦ, ἰθιηθσθ ΘὈᾺ]]Πἰγοῦ. ἀπὸ ἴδούαμη δβί, 

αὖ ΤΟΊ Β ΠΌΠΊΘΥΙΒ Οὔ] .πὶ οἷα οὖ ΘρυθρΊ ταπι 8660 
ΘΟ ἢ ἀδ Ομ ΠῚ πηϑίοσθ [αὐ ] τη οὐ Ἰθαϊἀθηβίαση 60}- 

ἰδοῦαταγαμῃ οορὶα ΟὈπο]αὔαΒ. 510. 
ΒουΚϑὶῖο ἱπηϊδαῦ ααᾶθ βϑαῦθηθδὶ, δηΠηΠῸ Ῥγοα!]ῦ οαϊίο 

οἀο ΤΒοιμδθ 8161, ουἱ Απίοπίμαμη [1 ὈΘΥΔ]6 ΠῚ ὙΠ 

᾿Ηἱἰβδίογίαθ ροοίϊοαθ 8ογἡρίογίθιιδ αγιέϊχυιδ᾽ (ῬΑΥ 8115. 1610 
68.) ἸΠΒΟΙΘΥΘ ρῥἰδουογαῦ. [16 δἃ ἀρυῦδ 80] ρου 8 ΘΙμ6ῃ- 



ΧΧΧΗ ΡΒΕΑΒΒΑΤΊΟ. 

ἀαπάα πθὸ πιυϊέα πθ60 πιθηιογδηάα οομὐα 1; ΤΊ Ο ΘΠ 

ἱπαἀαδύγδμι ἴῃ ΘΧΡ] Ομ 418 ΥΘθ 8. ΠΙΔΧΙΤῚ6. ταγὑ ] ΟΡ 15 

Ροϑβαϊῦ. 

δάτεῖο Ἐποάθιη ἃηποὸ 40 (ἰδἰθαμα 1. 6. 1610 1 Ἰυοθια 

εὐ ΙΗ οἀϊία οδϑὺ οάἀϊίῖο 'Βοιπαθ ΜΌΠΟΙΚΟΥΙ Απιβίθ] οάδιη]: 

πηι] αὐοα ἴῃ ὑϊύα]ϊο ἃπηὴπβ 1010 οοηβριοἑαγ, οα]ρὰ 
ἐγ θαθπάα οϑὺ ὈΥΌΠῚΟροΪαθ σταύϊαια πουϊῥα 8. δα σαρΡ δ 

(εξ ὙογμοΥΚὶ ρῥγαθῖ. ρο. ΩΧῚ θὰ. Κοομ). μᾶθὸ αϊέϊο 
ΤῊ Ὁ}018 ΠΟΙ 8 Δα ]θὰ5 οβθυθηάδ οϑὺ. ΜΌΠΟΚΟΥᾺΒ 

ΘΠΪΠῚ 1Π5]018 αὐαῶῦ 1610} οἱ οσαπίϊα βαηϊαίθαμθ, α1- 
Ἰισθηύία, τηοαάθβίϊα. ααϊθυβ ᾿Π ΘΠ} αἰγύα 5 Ῥγαθαϊξιβ 

ὉΠῸΒ τη] ῦο ὈΥΘΔΘΟΪαΥα8. 46 Απίομϊπο [21Ό6Υ816 ῬΥΟπ6- 

Τταϊῦ, αὐδ Δ ΡΥΟΥΘΒ ΘαΙΓΟΥΘΒ ΟὨΠΘ5: ΟΟΙΡΡΟ ἴδ]101 δοὺ- 

ΤῊΪΠ6. Ῥοσα]ύα τηθη48 δ] αἱ Θχὶ δα ὰθ ἀοούγπα 86- 
Παθπίθπι Θ᾽ θα γϑαϊῦ Θοτη πη θηξαυιαπι, (αὶ τα] πὶ δη ϊ- 
βίαὺ Βουκϑ]αηο οὐ (8168 πο. 

δα το ΘΘαυϊ Υ αἰύοτα ΒΘΥΚ6111 ΘαἹ 10 ἀηπηοὸ 1677 θη} 1588. 
ΠΥ ΤΤΩΝ αυοά δαΐοπι ἃρααὰ ϑοιμνγαῖροσαπι ᾿Παμαῤ. ἃ. Κἰα88. 

Βιϑίογν. ἀθπατα 1699 ᾿παϊοαύαπι ΥΘΡΘΥΠη8, ΘΥΓΟΥΘ 
14 ἐγρούμοίαθ ἔδοθαμι 6886 Θχὶβ Δ ΘΥη.. ΘΌ6 ΠῚ ΘΥΤΟ- 

ΤῸ πὶ ἰθιη 8 ργοραρδαθγαπῦ, 4] ἴῃ Ῥϑαϊγ “Π ραϊ- Επου- 

οἴοραραϊο ἀ6ν [ίαβ8. Αἰ ογ ἐν δισὶ θη 5 Πα ἢ ἀ6 Απίομπῖπο 
ποϑύσγο αἰβοθρίδαθγα δ. Πδᾶθὸ αἰΐθσα Βϑυ 6111 δα 110 οΌΤα 

11] ΠΟῸΪ οομὐϊηθαὺ θχοθρῦϊβ πα] 018 δ ἔοθαὶβ ΘΟΠ 1115 

δὺ ΟΥΙΤΜΪ ΠῚ θ8 ἴῃ ΜΌΠΟΪΚΘΓ απ οομϊθοὺϊβ --- αὐδθ 46- 
ΟΘὨὗΘΥ ΠΪὸ ἃ 860 ΔἃΠ]Ο] 18 οϑὺ πὶ ΜΗ ψέΠοσγαρ)ῖθ 1, αὐϊλγυϊδ᾽ 

Αἰηβίθ!οάδιηϊ ἃ. 1681 ρῃθ]1οα β --- 8:]θηΐο ῥγϑθίθυ- 
πο μάα οϑί. 

π΄ ἢ Βαγβὰθ βύπαϊα Απίομὶ παπῶ ΟὈΔΟΥΠΙΪ ΘΙ δέαιιθ 
μὰ αΤῚ4). ΒΔΘΟΌΪΠΙ ἔδυ πορσ]θούαβ ᾿Ἰπἰαοίαϑαθο ᾿ἰϑοαϊδ Π1186}} 5 

Βουιρύογ, ἄσπη 6 ἐβῃθουβ οὐ ΟὈ]αοπθ δὰ ραγίθβ ΘᾺ Πὶ 



ΟΑΡ. 1. ΧΧΧΠΙ 

ποοδυϊὺ Ηδηγίουβ Ὑουμουκίαβ, 41 δαϊαύαβ ἃ τ} 015 

ΔΙΉ1018 ἴῃ ὈΥΪΪ8 80 Ὑ᾽ ΔΙοΚοπδοσῖο Βα οηϊοααθ οὐ 
ἱπδίγαοίαβ 80 818 Ηθιηβύθυ "511 οὖ 8] 1 Ο πὶ ΘΟΠΙΘΟὐΟΥΙΒ 

ἰποάι015 Απἰοπίπασι [Ρ γα θὰ οαϊαϊῦ Παράππὶ Βαία- 
ὈΟΤΌΙ ἃ. 1114. ἴῃ δαογπαπάδ δαύθμῃ θαϊθοη0 510 

πργβαύαϑ οϑὺ, αὖ 1ηὐθυργοίαθ μοι ἃ ΧΥ]αΠπᾶγο 60ῃ- 

δοίη ἴῃ οοηϑρθοῦι Οασαθοὶ οομίοχίαβ ροπουθὺ: Βυϊὸ 
ὉΘΙῸ ΘΟΡΙΟΒᾺΠΙ 6Χ ὈΥΙΟΓᾺΠΣ Βαϊ]θαθ6. ποίϊβ οοηῆαεαύατη 

δοτατπ ΘΑ πὶ 5. ΙΘοΓού. ἤπθπὶ 1106}}1} ἔδοιϊῦ “Εἰ ον ϑιι5 

ἴῃ αἰαϊοοίος ΑἩἰοηϊπίαμαβδ᾽, αἀὰὸ πϑϑυρία οὐ ββία σα 

ἸΙοπίοδθ ἀϊα]θοῖϊ ρουίγαοίαῦ. Ὑ μου Κὰ8 Ῥτθοραθ 60 
ΠΟΙΠΪΠ6 ῬΥΔΘΟΙΔΙΊΒΒΙΤΩΘ ἀ6 Απίοπίηο [106 Γ816 πηουιθαβ ϑϑὺ 
απο δὰ το8 1ηὐγοδύϊοσθβ αὰὰ δα ἀγΐθῃι σ ΘΠ Π] ] 08 ΠῚ 
48 δὰ τη] ἔδυ θη δὐθποηΐθθ ΘΒ Π4δ8 οὐ 1Π- 
Ἰαϑέγαπάδβ ᾿ἱπάθίθϑθϑο βδύμαϊο ᾿ἱποαθαϊθ. τϑηὶ ΟΥ̓ ]ΟΘ ΠΣ 

οοπὐγα μαυα ᾿πᾶρηοὸ ΟΡΘΥΘ ῬτΟμηΟαϊῦ ΠΌΠΊΘΓ ΒΑΘ Θ᾽ 8 

δ θηἀαύϊοπαπι ρογοσίριιαβ δϑῦ. αὖ ρϑυθομδθ βαπύ, αυ]- 

θὰ8 6 αὖὐϊ Ἰοὺ, Ηδπιβίου 1811, Ὑ ]ΟΚοπδουῖ, ΒαΒη- 
Κοηϊ οοπΙθοίαγαθ, Επίθίη δαΐθιη οὖ Τουββδι πο] 

οομμπηθηΐα, αὰδ0 ἰρϑῶ αποαὰθ οἱ ργαθβδίο ϑγδηῦ, ΟΌΠῚ 

σα θυ8. ὉΠ] Β ΘΟΙΠΡΔΥΔΌΘΥΊΒ. 
ΜΟΥ ΥΚΙ οαἀϊδῖο αἰ τη οϑὺ δαϊθοπμ απ 8.0 ΒΟΙΗ]- «αἰὰ ΒαίδυΣ 

ἴθ ἀοοῦϊβ Βαΐδιουατα ουγαίαγιτα. ἀΌΟσαπι ἴῃ ΔΠ- τὐπην 
ἰοπίπασα [1 Ὀ6γ 816 πὶ τοῦδ 510 ὈΓΘΌΙΘΥ ΘΟΙηρ] θοῦ ρΡοΒΒα- 

τπὰ8, αὖ Θρτορία 608 15 ΘΧΡΙ]ΟΔΠ40 βουϊρίογθ Θ᾽ θΟΥΆ 888 
πηυ]έααᾳαθ Ὀομᾶ 8 θιπθπάδπάθ οἷὰβ ὑθυθα οΟμἑΆ]1888 
ἀϊοατηαβ: ΘΙ ΟΠ] ὈΘΥΘΟΌΠΑΙΟΥΟΒ Θββθηῦ 1 8018 
ΔΙΙΟΥΆΠΙγΘ. 6] ΟΟΥ ΙΒΒ1Π118 ΘΟΠΙΘΟἰΣῚ5 Τηὐγῶ ΒΟΥΙΡΌΟΙΊΒ 

ὉΘΥΌα. ΥΘΟΙΡΙΘΠα ΙΒ, ἰδοΐαμι αδῦ, αὖ ΧΎ]ΔΠαΥΙ οομἰθχύσχη 

ΠΟ Π01}18 ΘΥγα 8 ὑγρορυδρΒοΥ ἢ Ραυγραύα μι ῬΥΟΡΑΡΆΓΘ 

βαὐϊβΒ ΒδὈοσυθηΐ. 
ΜΥΕΒΟστδΡρὶ ατδοοὶ. Τ|, ο 



ΧΧΧΙΝ ΡΒΑΒΕΑΤΊΟ. 

Βαΐαιϊα το]οία Απίοηΐϊηυβ ἴῃ ΟοΥμδηΐδηὶ ἰμ1 10 

Βυϊὰ8β Β8 60} ΟΘΟΙμπιρταιῦ, ὉΡῚ ἀὰο8 πᾶποῖΐα8 δϑὲ 
οἀϊύοτοθ Κοομίαια οὐ ΥὙΥ ϑύθυδημι, ΟΌΟΥΙΏ] ἨΪῸ 

Απίοπίηαμπι {1 ΘΥΆ] θα ἴῃ οομ]θούϊομθ ᾿ϑογιρίογιηι ροδέϊ- 

οαθ Πϊδίογίαθ (Ογαφοογιηη" Βγυαπδϑυϊρᾶθ ἃ. 1848. οαἀϊαϊῦ, 
1116 Ῥϑοὶβ 8Π 118 δηῦθ βϑιαπούμμη ἃ Ὁ 8118 βουιρύουι 8 

Ιλρβϑῖδθ ἃ. 1892. 

ϑαπο Αἰᾳὰθ Ἰζοομὶ αὐἰάθπη οαϊξο ἰἄοῖγοο ποία 1]15 
Καθ). οϑὺ, αὐοά Βἷο ΘΟ ρ] υΥθὰ85 Ἰοοἷ8, ὉὈὶ Χ Υ]ΆΠΘΥ ραΥ γα 

δἀοαγαίθ Ῥδ]αὔΙ ΟΟᾺ1018 ΠΙΘΙΠΠΟΥΔΤ ΤΡ ϑοβοπίδηδχα 

ουγαγαῦ, ἀθγϑπὶ ᾿θοίομθπι γϑυϊθαϊθ, αὐοά αὖ ΡΟΥΠΟΘΥΘ 
Ῥοββοῦ, --- πᾶῃὶ αὖ ἴρϑὰπι Ραϊαθπαπι ᾿πβριοογθῦ 6] ΠΟῚ 

οομἰϊσιὺ ---- Βαβι! οἴβοίαμπι οϑὺ 1106110, ααἱ 1ΠΒΟΥΙ ΙΓ ΌΥ: 

δρίβέα!α οτἱ- Πιρέέγο ογϊίχιιο (6 1. 1. Βαδβέ ἃ γ. 1. Ε΄. Βοϊδδομααο 

ἐμὴ τ ἸρῪ 8:70 Απῃίομῖηιιβ ΤΑϑογαϊβ, Ῥαγίμόριιβ. οὐ Αγϊβίόμδέο. 

ἐολς Ῥᾳγὶς 1805᾽. αυδηη ΒΟΥ ρ ΙΟπθιη αυϑαγιθηηῖο ροϑὺ [,8- 
ἀΐϊπατα 1 ΒΘΥΙΠΟΠΘΙ. ΘΟΠΌΘΥΒδι ᾿ἰύθγαπι οαϊαϊὺ (. ὙΥ1646- 

Ῥαγρ ᾿πβουιρβιίαπθο: “7 γγ. 1αο. Βαβέϊϊ ορϊδίοία ογίέϊοα αα 
τ. οἷ, ]οαπη. βΎαμο. Βοϊβδοηαθ βδιροῦ Αηΐ. 12Ὁ., Ῥαγέβι. 

οἱ Αγϊδίαθη. Οὐ απιοίογὶβ ογημοημααἰοηῖθιιβ οὐ αααϊέα- 

γιθηέϊ ΜΑΒ ὁ μσια Οαἰζίοα ἐμ Τιαξμαην μογβα α Οαν. 
δ. Ῥντοάοθιγο. Τρδίαο 1809᾽. δἀϊθοία οδὺ “Αρρομαϊα 

αα Ῥγίάογ. 1αο. Βαϑέϊὲ οριδέοίαγι οὐ οαηιν ἃ α. Ἡ. ὅομδο- 

ἴοσο οοηϑουιρία. αὰδ δορί βία] Βαβύϊαβ, οὐ υοὰβ ᾿Πσ6η10- 

ΒΙΒΒΙΔΒ Π60. ΠΟ Οσαθοδγαπι [1{ὑθ χάση 1 6] ρσ πίϊ8- 

Β'Πη08, Ρ]ὰ5 ααϑηη ἀπᾶ 46 οαιιδα Απέοπίπαπι [ἰ ΘΥΘ] 6 ἢ} 

ἀθιηογιθαβ δύ. δὔθῃϊμη ὈΥΠΠ πὶ 5815 δἀουγαίθ ΧΥ]ΔΠασὶ 

οαἀϊίϊοπθηι οατῃ οοἄϊοο Ῥα]αύϊπο οομύα!ὐ αὔᾳαθ σΥδΌϊοΟΥ 65 
αυδ8 ᾿ἱπαθηϊὺ οπούδαϊυ ᾿Θοῦ ΟΠ] αἸβουθραηῦαβ, ἀθὶπάθ 
τα α]ύα αἴξ ἀ6 οοπϊθούσγα βὰ8 ΘΡΤΘΡΊΘ βαβύα ῦ, ἀρ η1- 

4ὰ8 6 ἰαγσὸ ἸδούϊοηΒ 586 ὑπθ Βα ΌγῸ πλυ] ζᾶ 5 ἀοργοιηρϑιὺ 



ΟΑΡ, 1. ΧΧΧΥ 

ΟὈΒΘΥαὔιο68, ααἱθὰ8 ΑἸΐοΠΪη1 ΘΘΠῸΒ αἸοΘΠαῚ ἀρύθ 1π- 
Ἰαβίχαγοί οὐ αϊααϊοαγοί. 

Ηυϊο ἰριθαῦ οχίπιϊο δατηϊη]οα]ο οὑπὶ 8118 πιυ]ίϑ, 
ἴχαπι δαἀουγαίϊογοπη οοαϊοὶβ Ῥαϊαϊπὶ πού δια ἀθθοὺ 

Κοομῖαβ. ρῥσγαθύογθα Οὐ, βομ] αὐ σα, 41 ῬΑΥ Β115. οοα!- 
ο0} Ῥα]δ πὶ ᾿πβροχογαῦ, αὐδοάδπι 61 δὰ ἘΒαβὲ 
οομἸδὐοπθιι βαρροαιέαπ!έ δαἀϊαχηοπίδ. 

γογαμι Κοομῖαβ ἰρ8θ αὖ ογαὺ ἀρ ηὑἸββὶ μηὰ8 --- 
αυρά 6χ δαπούαιϊομιθι οἰα8, 4088 Ὑ ΘΥΠΘΥ ΚΙ δαοίογιία- 

ἴθι 5θοαθαΒ ΡΓΙΟΤαμα Ποιμίπαπι ἀοοίογαμη ποῦ]8 Βι ὈΙαπχ!ῦ, 
αἴϊαιπι ΟΡΙΠΟΙ οἰποού ---, ἴδ δὰ γϑπὶ οὐἰδίοασα [δοῦϊ- 

ἰδπάδπ Ῥᾶγαπὶ ογαὺ Ἰἀοηθαβ, αὐἱρρθ ααἱ ΠΙΘΠΊΟΥδΠΙ 

δγ1 Ῥα]αύϊηὶ οαθοῦ αὐδάδηι Υθαθγθηύα δἀοταγθῦ, αᾶθο 
αὐ 5Β860Ρ6 δρογίθ οουγιιρίαβ οἷὰβ ᾿θούϊομθϑ δχῃὶθ 6 γ0 

π|8}1 6, ααδπι π6} θα] θη ]581Π188 1 ΘΟ δ χἑα ΒΟΥ ΟΥΙΒ 

ΤΘΟΙΡΘΥΓΘ Θιμθηαύομθβ. αὐἱά, αποα πὸ ργϑῦδ ααϊάθχῃ 

δοσθη αππι βῖσπδ αὐ ᾿Αξίου, αἰδώ (δοο. 55.}, 4116 πγχαϊδα 
Ππητααὐαγθ ἃ 88 οϑὺ Ὁ 

Νβαὰθ τη] 118 γοπὶ δαμηϊηϊδίγαυν Απὐομϊὰβ οἀϊίο 

Ὑδβυθυτμ " Π8, ααἱ ΔηχῚ8 ΚΟΟΘΒΙ ἀρϑε]ρ!β ἸΠΡΎΘΒ8- παρῖναῦ (1848), 

815 Θϑύὺ. Οὐἶα8 ΤΟ] ΊΟΟΥΘ ΟΡ ΒΟ]. Πι ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΟῚ ΘΟΠι- 

ΠΙΘΙΠΟΥΘΆΥΘΠΙ, --- 4.61 Δα τηοάστῃ ΘΟμ Βα ]ίο ΥΥ Δ] ἢ δ πὰ 8 
(ρϑῖαθ 1180 οὐ 1108) οὐ Τδυομογίδπαβ (1ὲ1}ρ08188 1191 

Ὁ18) δαἀϊθοποϑ αὐρούθ ρ]δπθ ἔαύε1168. οὖ 1πα 1165 516 60 

φαοα δἷἴυαηῦ ρθάθ ἰγϑηβ81} 1 ----, 181] οαϊαβάδιη Τὶ 

δ θογθῦ σομηπιθηαύϊομθμι. ααρρθ ΥΥ̓δβύθυτηδ μη [ἢ 
αϑὰπὶ Βα πηὶ δἀποοατα Ποὺ οοα. ΡΔ]. οομ]αύϊομθ ἃ 

Βου]θζίο ϑαοϊσαύαιηι ἴῃ ᾿ Βιυοὐϊη8 (6 1 σοαἀόηυϊο Ποψαῖδ. ποιοὶ 
(ἀο8 βοϊθηοθ8 οἱ δῖος ἰοέίγ68 6 Βυιι οί οθ᾽ υο]. 11 (1888) ΡῊΣ πῇ 
δ 1 11ΌΤῚ ααἱ ̓ πβουθιίαν ἸΗἨφίαησο8 α΄ ρ)ϊοϊοσίο, α᾿ ̓ιἰδίοϊγε 
εἰ α᾽ απέϊχιἐέβ ἴαϑο. 1. αυδηηαθᾶπι η6 πᾶθο αυϊάθπὶ 

ΟἿ 



ΧΧΧΥῚ ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ. 

οοὨ]αὐϊο τα οομηραγαύα Θϑὺ, αὖ ΟἸΠΙθ.8. ΠΌΠΊΘΙΒ 8Ὁ- 

Βο] δα, ἀἸοὶ ααθαῦ, ὕδιμθπ δ]αυδηΐο Βαβύϊδμδθ ργϑθβίδῦ, 

αὰ8 ΚοομΐυΒ ἀ8ὰ8 οβϑῦ. οθίθγοαιυιη ΥΥ θβύθυιηδημ8. ὈΥῸ 

ΘΠ 1018 5.86 Ταὐοηθ οὖ ΘΟ 81110 δα ποία οι θ8. ῬΥΪΟΤ ΤΙ 

ὉΔ]6ΓΘ ἰυβϑιὺ Βοϊασηααθ ἐοχύατη ἀγαθοῦση Βα θ᾽ Θοΐο ὈΓΘῸΙ 
86 ἀπΠισοηΐοσ οομ]θοῦο δάραγαύα οὐἰύϊοο θαϊαϊθ. οοη- 

Ἰθοίαγαβ ᾿ρϑῖὰβ πθὸ τηυϊίαβ Π60 ΠηᾶρΠῸ ΟΡΘΙΘ ΠΙΘΙΠΔΟΥδ- 

Ὀ1165 ἴπ τηϑάϊατῃ ῥσούα τ, 
ΕἸΣ οἷ8, αᾳαδθ ῃμασαβαὰθ ἀϊβραίδαϊ, οχϑύαγθ οὗ ΘΠ ΥΘ 

ΔΙΟΙ ΤΟΥ ἰάίθπι οαἀϊξίοποπι, αἀαδ]θ πὶ ΡΒ]]ΟΪορὶ 8] θυ ῖαβ 

Βυϊὰ8 ΒΆΘΟῸΪ ρατὺϊβ ροβύυ!αγθ 80] σα, ἃ ΠῸ]]0 ΘΟΥΌΠΙΙ, 
αὐογαμη τηοἄο πομηϊηᾶ αἸπυτηθγδαϊ, οομΐθούδπι 6888. 

ΘΓ Π6 ᾿ηϊαβέϊ 6586 υἱἀθδιηυγ, αὐδοάδπι δα 1Π]ΠΟΥ ΤΩ 

Θχουβαθομθπι δαΐθγθπιαβ. τᾷ Θηΐμὰ δα 1αβύ8ηι αυ86- 

αὰθ 8ΔῸ ομηπὶ ρᾶγίθ βυΐϊδοθγοῦ αϊ ]οηθ πὰ ΟΠ ΠΪΠΟ ΠΟΠ 
ἴᾶτὰ ραύθραῦ. πδιπαὰθ ργϑοίθγαυδπι αποα ΟυπούΟΥ Τα 
οἀϊοσαα [ἀΌθγα}}18 ποὐϊθϊα |1Ὀτὶ Ῥαϊαῦμὶ δαπιοάθχτι 

τηᾶποῦ ογαὺ, ἀπ86 Τ68, 486 δ( γϑ πὶ Οὐ ἱοδπι [ΔοΙ Θμά δ πὶ 

ΒΌΙΩΤΩΙ τηοΙ Ὡὶ βαηὗ, ρΪάπα πορ]θοῦαθ οὖ ἱποχρὶοσαύδθ 

Ἰδοθθϑηῦ: ΠΘΠῚῸ ΘΠΗΪΘΙῸ Ρ] 6 πᾶπι ΑἸ ΟΠΪ 81 ΒΘΥΠΊΟῺΙ5 
οοταροβαογαῦ δἀατη ὈΓαἐΟΠΘῚΩ, ΠΘΙ.Ὸ πὰπὶ ῬΑ] πὶ ΠΟΤῚ 

Τ]ΘΙΠΟΥΙα ᾿π θΥΡΟ] αὐ] 8 ΡΥΟΥΒ8 οαγογοὺ ἱπααἸβιαδϑγαῦ. 

δίᾳιθ πᾶθο αὐδοβῦϊο πιθαϊα ἀθπλαστη ποϑίγὶ 8586 0}}} ραγίθ 

Ἠοτομουὶ ἱποοῃδύα οδὺ 80 Β. Ἠβθγοῆθσο, αἰσῸ ροβίθυιουβ ατδθ- 
ὙΡο οἠξαξῖβ ἴῃ ρϑιοὶβ ρου ἰβδίπηο. «αὶ ργοξθοίαβ δῸ ἴῃ- 

ἀϊοα 5 ἑομύϊατη ρ] γἽπ18 Ῥαυ 611 οὖ Απθομηὶ [1 ΌΘΥΆ]}15 
οαριθθα8 δάβουρῦβ, αὰοὸ8 ΟἸΊΠΘΒ 80 [18 ΒουΙρύοΥ!- 

Ὀὰ8 Δ|16Π08 6886 Θαϊηοογθ βύυαϊδ, ΠΟ πᾺ}}]88 1π6]- 

οδαϊῦ ᾿πὐουροϊαὐϊομθβ ὑθυθὶ5 Απίοπῖηὶ ἱποαϊοαίαβ. οἵ. 

“Δαϊη8 «71α]ιγϑύϊοιον ἔ. ῬΊοϊοσίο᾽ ἀο]. ΤΧΧῚ (1855) 
ΡῬῇ. 452 34ᾳ. οὖ ριδθοῖίρῃβ “Πογηιαθ᾽ ὁ]. ΧΙ (1817) 



ΟΑΡ. 1. ΧΧΧΥΠ 

Ρᾳ. 3806---919. φοαϊδίοποη ἀργὸ οὐ οαμι, ααδπ) ἰΟ00. 
Ῥοβύθσ. Ῥσοχηϊβοσαῦ αἱρ 1116 ἀοοίαβ, ἴπ αὰἃ δΔαἀουγαίλιβ 

46 ᾿πηξουρο]δύϊομιθα8 ἀθαὰθ 8118 ΤϑραΒ 84 Τ6 πὶ ΟΥ̓ ὑϊθδ γα 
Ρογ ποι τι ἀϊβραύαγθ ἴῃ δηΐσηο Παραραῦ, ααο Τα] η8 

οἰμτἐξογθῦ τηοσΐθ ργϑοϑιηδίασα Ὀγϑθρθαϊθαβ οϑύ. ροβῦ 

πιοσΐθηι δαΐθπι ΘΟΎΤΘΡΟῚΣ ΟΪΤῚ 1 ΒΟΥΙΠΙΒ Θἰὰ8Β ΠΙΒΡΏΔΘ 
Ρατίθϑ ᾿ἰϑύϊαβ δα]. η18 ᾿ἱπαθηΐαθ βαηῦ: οοπίοχίαϑ δά 

δάδπι 1ῦγὶ Ῥα]. στϑοθηβιίαϑ δα ἔγαβύαϊα τηδίοσα τη]- 

ΒΟΥΔΘ 6 ΟΟΙΏχη ΘΗ ΑΙ ΟΥ̓], ποὺ τὶ ΑἸέγοααβ ΕἸ οΥ- 

Βαγὰά ΔΌΒΙΠΟ πο Π}]08 ΔΠΠῸΒ ΡΥ ΒΟΥρΒιὺ Δααϊάϊΐααθ, 
εὐ ἃὉ Ἠδτοθοσο σϑ]ϊοῦαπι ορὰβ δαὶ ροββοῦ, δαουγαίασα 

8. 88 ὉΘΙΡΟΤΌΤα Δ Απίομϊπο Π]ὈΘΓα16 ἀϑαγραθοσασι ἰπ- 
ἀἴοοθπὶ ΘΟποϊππαύαμη 6886. ΠΘαῸᾺΘ ἸΘΙῸ ἀϑαὰθ δα Πυπο 
ἄϊοια Ἡδγομθγίαμα δα !θϊο ργοα!]τῦ. 

Μυμυβ δὺ Ηβθγομοσο βυβοθρύπμπι ἃ ΕἸ ΡΘΠΪΟ Οδοτί ἀϊεβον- 
Οάδγο, υἱγὸ βδρδοίβϑιτσηο, οοῃὐπηπδύιμι οϑὺ 1ἢ 418- ἜΠΟΣ 

βουξαϊϊΐοῃθ ὧδ Αηίομῖμο Ζ71ηϑογαϊι" (Βομππαθ ἃ. 1886). 
4αδπὶ 6 ὑὐγϊθὰβ 818 ραγθθα8 οοπβύασ το]αϊῦ δαοίου 
11061}1: 1. ἀμ τη Δἀ υβίομθ8 οὐἱθϊοδθ (ρᾳ. 1 --- 20); 11. 46 
ΒΘΓΙΔΊΟΩΘ ἀμπίομϊηὶ [1 ΌΘγ8}18 (ρρ. 80 --- 41); ΠΙ. ἀθ 

ἴομθρυβ, 6 ααϊθὰβ Βδυβουῦ Απὐομῖηυβ (ρρ. 42 --- 56). 
ΒΙ Πρ ΪΔγ6 δαΐθπὶ ΟΥ̓ΩΔΙΠΙΘΗὔαπὶ αἰδβραϊαίοηϊ 8086 δἄ- 
ἀιαιῦ “Οογοϊϊαγίμηι᾽, φαοά αἰ] ρσοπέθια οοα. Ῥα]. οοπὑϊποὺ 

οοπἸαύϊοποιι (ρᾳ. ὅ 7 --- 61). δἴαμθ ῥυίμηα αυϊάθπι ραγίθ 
Οάδσγυβ ἀθ σι ]018 Ἰοοΐβ ἀδργαυδίϊβ ἀρὶὺ Θχοθ] θη 86 

ΡΙΌΓΙΤΩΟΒ ΘΟΥΠῚ ΔΟΌΙΩΙΠΘ Ῥουβαηδὺ Π606 ΠΟῊ --- ἃ αὐποὰ 

δῖος ΠΟΒ τῃηδρῚΒ τηοποὺ --- ἱπάδρδηα 5 οὐ θχβϑυγρδη 18 

Ἰπέθυρο δὐϊοηϊθα8Β βύμαϊοβθ οροᾶπὶ ἀαύ. πθῦὰπὶ αὖ 

114 ΟΥΟΟΙ τὰ πὰ8 Ορἐϊπη8 δα τη] πΙβύγαββθ ΠᾺ1ΠῚ Ὁ] ΘαΓ, 

ἴα ἴῃ ΟὐοΥα Πα 18 ᾿πύθυρο]α οὶ θὰ8. Ἰοπρθ Θὰπὰ ἰδία πὶ 
ΙηΟἄἀμχη ΘΧΟΘΒΒΊ586 δχιβύϊμηο, δάθο αὖ αὰο8 ΟὈ6]0 1116 



ΧΧΧΥΤΙ ΡΕΒΑΒΕΑΤΊΟ, 

πούδυϊυ ΙΟ605 αὐρούθ ΒΡΌΥΙΟΒ, σζ'ΘΠΠΠΟΒ 6886 ΡΘΥΒ Δ Β15- 
Β11 01] ΠΘΌΘαπι ἰδῆ) ΠῸῚΠ ΟΠ1Πη685.. οἷ. ἀθ Πᾶο ΤΘ 

ΡῬγδϑῖ, οἂρ. 1 8 1. 

Θυοάδὶ Όἱ ἀοούαβ 1 ῬΓΟΒΟΥ ΘΠ 15. ἈΘΙΡῚ8 80 56ῃ- 

ἰθ 118 ῬΑΥαα ἔ6]100 1 ΟΡΘΥΔΠΙ ΘΟΠΒΆΠΊΡ5158886. ὉΪΔΘἰΌΓ, 

1 ΟἸΠΪ ΟΘΠΘΥΘ δχι μα ἰαπάθ ἀἰσηδ αἰύοσα οϑὺ ἀ1550Υ- 

ἰδ 0 18 Ρᾶ18, αὰἃ ΡΥΪΠὰ8 δαἀοαγαίθ οὐ ἀἸ]Π]σθηΐοσ Απίο- 
ΠΪΠΙΒΏ 1 ΒΘΥΠΊΟΏΘΙΩ ἀΘΒΟΥ ΡΟΥΘ οὖ Θχουαίογα οοπδαύαβ δϑί. 

Οδμϑασγδαμ Οἀογδηὶ 1106}}1 ἔδοὶὺ α. παδοϊκὶαβ 1 
(πκροκ! ὁ Ἡγ οἰ  8ο Ὁ γ᾽ ία88. ῬΊμοΙ 1890 Ρᾳ. 81 ῥργοχχ. 

Οδοτὶ. Ομ πρθῖὸ δβϑβϑοηῦ, αὰ86 δα Οἀουὶ ἀϊβραϊαύομθτα 

Βιο 86ΪΟῚ Ροββθηῦ, ΒΌχθῆηο ροϑὺ ΒὙΪάθυοῦΒ ΒΙΌΠΙΪὰ8Β 

ἀἰθοον, τοίαπι ἀθ Απέοπίπὶ ΠὈΘΓΆ}18. ἀϊοοπαὶ θμοΥθ αὰ86- 
ΒΟ 6 πὶ τϑύγϑούδυθ οοηβύϊυαϊδ. ῬΥΟΌΙΠΟΙατα δα ῦθπι 5866 Ρ- 

ἴδια ἰδ βύγθηιαθ δατηϊηϊβίγαι!ῦ Β᾽ΠΘΈΪΑΥΙ ΘΟπιτηθηΐα- 

ἐΐοπα “46 .Αηέορῖηο 1ηϑογαϊλ᾽ (ΕΥϊδίησαβ 1892), αὖ Ρ]Θηδμι 

ΠΠΟ ΟΠΙΒΙ ΒΑΘ. ΠΌΙΊ6Ι 5 Ρογίθοίαπι ΑπὐομΙ δ ηὶ 56Γ- 

ΤΔΟΠ8 Δα ὈγΓ αὐ] ομθη ΠδΌΘαπα58. οἱ (ΙΒ Β1 0101] 

αἷν ἀοοῦιβ 80 ῆχι ὑγθθ ἔα ]88 Απίομιηὶ (1. ΤΥ. ὙΠ) 
6 οοάϊοο Ῥα]αύπο σϑοθηβιίαβ, τηδη ββδηὶ ΟὈβογαδίϊο- 

ΠΌΤ ΟΥ̓ ΙΘΑΥΠῚ, ῬδαΘδΥατα. αᾺ]46ηῚ 564 υ8]46 ἔδββύϊαδ- 

Ταμπι, αἰβραϊαὐπποιϊατη ἀθηαθ ἀθ [οπέϊαπι 1πᾺ160}}18 
ΤΑΔΥΘῚΠΙ ΘΟΘ1018 ῬΑ] ΑΥ1 δά βου ρ 18. 

Ταμι ἀθπίαὰθ ἔππαδτηθπία ἰαβίαθ θα! ]0}18 Ἰδοία 
ουδηΐ. 

Βαρογοδῦ, αὖ Θ08 ΥΘΟΘΏΒΘΆ1η, 4] δα οοΥΐδβ 485- 

ἄαηι ΑπἰομΙ Ι8η86 ΘΟΠΡΈΤΙΘΙ ἴδια ]αΒ γϑοορποῦοχαηὺ 
δαῦ ῬΔΥΪΒ ΟΡ61118 ΟΥ̓ 1οἷβ ἀθῦρθα βουιρύουβ θη θηαδ- 
ἰΐογα τράάοσγθ βυπαἀπογαηύ. αἴαυθ δχ 1110 Πα ΠΙΘΥῸ οοτη- 

Ο. Βομποίᾶοσ. ΤΠ ΘΙΊΟΥΆ586 βαῦ Παῦθο Οὐξοηθια ΘΟΒ πο  ἀθγαμι, «αὶ 
ἴῃ ᾿Νοαμαγοὶθ᾽ Ιλρβῖᾶθ ἃ. 1856 θα ῦβ ΟἸηπμθ5 Θἃ5 



ΟΑΡ. 1. ΧΧΧΙΧ 

ἔθ ]858 τϑοθηϑυϊῦ, αυᾶ8 6 ΝΙοδπασο πϑυβίαβ 6856 ἴοῃ- 

ἐϊῦτη ἱπα]ο}} ἱπαϊοδπύ. οἵ, “ΝΟ τ». 41 844. πθὸ ὑθζὸ. 
Απίοπίπο τηυϊθαπα 1.018 αὐ], αἀαομπίαπι Ρ]Δη6 ἀ6- 
Ῥεπαθὺ ἃ ΥΥ ϑβύθυσιδημπο, οαϊα8 ὑθχύμτη ΠῸῚ ΠῈ}}18 Πο- 

αδὲ]8 τοργδθϑοηίαί, οΟα]θΘ μι ̓ Ρ81ΠῚ ΠῸῚ 86 110. 
ΑΠΜΙΤΠΔα ΠΟΥ ΒΙΟΠ 65 ΟΥἹ 1088 ῬΤΟροβαθγαπὺ ργϑθίου Οαθ- 

Υαπιὶ οὖ Β]υμηαπι Ὠ]: 

Α. Ναυοκίὰβ ἴῃ “6. ανγ.- Τύοηι. ἐϊγόβ ἄτι Ῥυρ  οἐδγν καιοκίυε. 
ὁ 'αοαᾶ. (ὁ 8.. Ῥέϊογδῦ.᾽ γο]. 1 ρΡρ. 482 564. 

Εππρ. ΜΘΒ]οσαΒ ἴπ ᾿ΜΗθηιοβυηο5᾽ Ν. 5. το]. Ἱ μομίοσιο. 

φαγί. ΤΥ ρρ. 404. 
Ἐὰρ. Ἡ. Μαυύϊηι ἴῃ “Ῥ}εϊοϊ.᾽ Ν, 5. 00].1. γα. 106 5ᾳᾳ. μαζίηι. 

(ἰρπάτιβ οὐϊαπιδαπι ΟἼΟΥ ἀἸββουίαὐ!ο 18). 1) 
Ῥοβύγθιηο τῃηθηοσαπᾶα υἱἀοίυγ «ΦΦΔ6ΟΌΒΙ1 ὉΘΙΒΙΟ σδοοθεῖῖ 

Οουμαδηϊοα, ααδθ μ᾿} 018 86 ὈΟΠῚΒ ΠΟΙΪΒ ραγὐ] 6χ- ἐν πρτις 

Ῥ]ἸοαὐΟΩΙ 1ΠΒΘΥυΙΘηὔρι185 ρᾶγύϊπι ΟΥΕ1018 ΘΟηΒρίοαδ ὡδλὸ 

οβῦὺ φρυοαπὺ ὐαίραγαϊδο 8, 1897. 
ὙΥΟ ΗΙ “Οὐγεριθηἑαίϊογιοβ (6 Αηίοηΐηο Ταϑογαϊθ᾽ πγυιδιὶ οοπι- 

ΤΌΒΒΙΟΟ ΒΟΥΙΠΟΩΘ ΘΟμϑοχρίαο οὖ ἴῃ “ρ)θηι6γ. ΤΉΡ6Υ. Ἡραι ΣΙ 
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δα 124 ρΡΊΙΟΙ ἴὰγ18 [ἀούαθ 11 ΠῸΠ ῥγϑθϑίο ογαῃΐ. 

Ουδθουμηαὰθ δαΐθτη Ὁ1Ὶ ἀοοῦὶ 8118 1Π ΥΘΌῸΒ οὁ0- 

ουραῦϊ οοοαβίοπθ ΟὈ]αΐα αὐδϑίααθ ἴῃ ἐγδηβοῦγβα 468 
Απίομϊηι [106178}15 ἔαθῈ}}18 ἀϊβοθρύδαθσθ, οὰ οὐποία 

βοϊΐα ἀυπηξαχαὺ ἀἰρπα ἀρ ϑηΐου οοηρσοβύδ ΥΘΡΟΥΪ68. 1π 
δαποίαὐιομθ οὐἰἐϊοα, μ66 δϑῦ μαϊὰ8 ]οοἱ Β Πρ ]α ΡΘΥΒΘΑΆΙ. 

Ῥδιοῖθ ἀθηῖαθθ δα 1018. Πλ688. ΘΟΠΒ11.πὶ οὖ Υϑ- ταῖῖο βαΐτιβ 

ἐϊομθπὶ ΘΧΡΟΠδπ. δία Ῥυ τη απὶ θα Ιθο 8 ἀπίο- ΤΗΣ 

Ὠ1ΠῚ [1 θογΆ 18 οἰδβοίαπι οβ86 ἄυχιὶ Ἰθοΐοσθϑ δαοαυσγαῦα αθ 

1) ΟΌΐξον αἀποῦο ΟΡΘτγδγαχα Ἰηοῦτῳ ἔαούατση 6856, αὖ Ρ. 701,10 
φῬσο καλοέη Ἰοραίαν καλοῖεν. 



ΧΙ, ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ. 

οοα, ῬΑ]. 898 τηϑιιοσϊα Θάοοθῦθ. αυδῦθ 1086 δϑβίαϊθ 

ΟΡτοχῆδ ΗθΙἀθἸθοσσραθ ἤσπὸ ΠΙΡΤατὰ Θχοῦ881 πθαὰθ [ἃ 
5156 8]1αὐο Θπ]ο] απηθηὗο, ἀποηδπὶ ΟἀθΥ 5. οὐβὶ 1π ὉΠ1- 

ἈΘΥϑαπὶ αΠΠἸ ΘΠ ]ΒΒΙΤῚ6 ΤΠ] ΠΘΓΘ 880 ἔπποαβ οϑὺ, ἰδιηθῃ 
ἀ6 ᾳυϊθυδάδπι Ἰοοἱ5 ἴα]8α τού]. πὰ αὖ ἀπαηὶ ἀ6- 

16} Θχθιηρ]τη, ΠῚ Ῥὰ]. ρῃ. 112, 12 ποὴ ργδβθρϑὺ 

πᾶν ὅσον ἦν, ουὖ Οάδγυβ ἰγδάϊύ, 864 ἀϊ]αοϊάθ πᾶν 
ὅσον ἢ. Ῥα]αύϊηϊ δαύθηα θοῦ 'π δαραγαύαση οὐἹὉ]- 

ΟΌΠὶ ΤΘΟΘΡῚ ΟΙΏΠ6Β Θσχοθρῦθ ΡϑΌΘ.]18 ΘΟΥΓΘοΌ] ΟΠ ρα 8. ΔῸ 

ἴρβο ΠΙὈγᾶσὶο ἔδοίϊβε αὑδ8 οὰπὶ ΠῸ]]1ὰ8 ῬΥΘΟΙ 6888 

σορῷ που ββθπι, 80 δαποίαὐίομιθ οὐ ϊοα ΧΆ] γΘ ἰᾳ581, ἰδ- 
ΙΏΘη Π6 418 ᾿Βίαβ ταϊηυὐϊα8 80 δάἀϊθομθ πῖθὰ 8ἃ.06586 

ΘΟΠΟ ΘΤΘΥΓΘ Σ, ΒΌΡΡΙομθαΐο δαποίαἐοηβ οὐιύϊοδθ (οἴ. 

Ῥῷ. 121 544.) 6858 δσβῖραϊ. ργϑϑίου Ῥα]αῦϊηὶ ΠῚ βοσιρύα- 

τὰβ δαἀποίαθιο οὐὐϊοα ΒΟΥ Ὁ1168 ὉἱΤΟσΤαμα ἀοοίοΟΥ Τα 

οομΙθούσσαβ οοηὐπϑῦ. οθύθυπι θμθπἀδίϊοπαπη δαοίογοϑ 

᾿πἰογάθτῃ 41105 δία δραᾶ ΥΥ̓ δβύθυσωδηπμαπι ΘΟΙΠμΘιο- 

Ταῖοβ ᾿ΠΌΘΏ168, 408 ΘΧ ὉΘίΘΥΙθ 8 δα ΟΠ 8. τη6 τϑϑίϊ- 

ἐαϊθθθ ἀθ] 1 80188. οὙ Δία ῬΟΥΓῸ 8Ὸ Ἰδθοίου 8 τὴ8 
1πἰξασαμη ΘΟ 4ο0 60, αποὰ δα 5'πσα]αβ Απίομὶηὶ ἴαθυ- 

188 ΘΟΥ.ΠΙ ΠΟΙ Πδ ΔάΡΙΗΧΙ, αἱ] ΘΟρΡΙοΒίὰβ 46 115 41888- 

γαθσαπῦ. ὑθβυϊ ΠΟΥ. ΟοΟμὐτα ἀθύθγ μι ΒΟΥ ρου δῶ 

801 δᾶροβυϊ, αὑδθ δὰ ἔδθυϊασαμθ ΑἸΟΙ ΙΔ ΠΥ. 
ΟΥΙΡΊΠΘΙΩ ρθε μάδτῃ 8]. υ1ὰ ἔθου υἱἀθγθηύασ, ααδτι 

ἼΘΙῸ ἴῃ τ οχθοᾶ ἰδού απα, ΠΟΥ βθοαθαβ 511, 

οδριΐθ αἰύοσο πυϊὰβ ργδθίαι 18. ΧΡ] ]οᾶθο. 

ΟΑΡ, Π. 

81, ὉΚ ΟΟ00. ΡΑΙ. ΜΕΜΟΒΙΑ. 

Θυοπίαπι αὖ ΒαρΙᾶ ἀἸχί πηὰβ Απίομὶηὶ [106 γ8}}18 ἐγδῃ5- 

ΤουπλαϊομΠι ΘΟΠΡΌΤΙΘ5 ὉΠῸ οΟαϊο6 Ῥα]αὐπο 598 βοσυδία 



ΟΑΡ, 11. ΧΠ 

δϑὺ, Ὄρεσδθ ρχϑύϊιψτη 6886 ἄποο ρϑ}]0 δἀοαχαύιαβ Ρ6ὺ- 

ΑΌΪΓΟΓΘ, α18}18 810 ΤηθΙ ΠΥ Π]1Ὸ5 Ἰ1ΡΥ]. ΘΌΘΙΠΙ ΟΕ] αἰεία τιθαι. 
Θχδύδυϊῦ ΟΌΠῚ 1ῃ ὉΠΙΌΘΥΒαπ αΠΠσοηὐθπὶ δῦ ΒΘ] 1 ἡ ττωα 

86 Ργδθϑυι οσιὺ --- αποα 16] 1π46 Θομβθαῦιαγ, αὐοᾶ 68 
αυ86 5ΒοΥΙρϑιὺ βαπιπια οατὴ αὐὐθηίοηθ στο] οσιῦ Ἰῃπυτηθγᾶ- 
αὰθ αὰδ0 ᾿πΐθυ ΒΟΥ] Ομ ἀατη ΟοΙηταϊδοσαὺ τηϑπήα πδυά 

ἀυδὶο δὰ ἤάδδθπι θχθμρ}} 881 οοΥγοχιὺ ϑὰ8 1086 Ιη8Πὰ: 

ΠΤ ΟΠΊΠ68 ΘΟΥΓΘΟύαγαΘ δα ϑυτῃ τοίοσοημδθ βυηΐ --, 

ΤΑΔΙΟΤΘΠ ΕἸΙΟΥαπῚ ραγίθη ΠΟ ΔῸ 60 ΘΟΠΊΠΊΪΒΒΆΤῚ 
6386, 8604 Ι8Πὶ ἴῃ δ'ὰ8 ΘΧΘΙΏΡΙΟ οχϑυϊ 580. ρα Υ]Π,. 

ΟἿΣ βθηῃξθῃέϊαθ, πὶ ΘΟΎΘΟΊΘ [Ά]]ΟΥ, Δ]1.Ππ46 οὐϊαπὶ Ρ]υτὶ- 

Τα Πὶ ΠΥΠΙΒ ΠῚ δα βύγαὶ ρούθϑύ. θυ μι} 018 ΘῊΪΠ Ιδοῦπβο. 

Ἰοο18 Αμπὐομῖδηιὶ [106}}1 οΥαύ θη ἰᾶγθ αἱ ἀθηλαβ, ἀδ] υὐϊ 

Ῥᾳ. 10, 18; 18, 12, 84, 18; 806, 1δὅ; 104, 6; 101, 2; 
111, 10 ρῥγοχχ.; 120, 16; 123, 11: τ. 20; 124, 18: 
10. 160: 126, 8; 10. 11---ξ18. ἴδπὰ οαπὶ ΡΥ ΔΥΤΤῚ ΒΌΤΠ ΠΙἃ 

οαπὶ δΔἀουγδίομθ ἴῃ ΟΟΥΤΙ ΘΠΑΙΒ ΘΥΓΟΥΙΡΌΒ 8018 ὉΘΥΒᾶ- 

ἔπ 6886 π]0 0 ΘΟ ΠΟΙΘΙΠ8 ουπια 6 αΟ] ΡαΒ48Π| ΘΌΠῚ 

Ἰοοὶβ πθ αὐἱᾷ [106110 βὰο ἀδθθβϑϑϑῦ οἵῃϊβϑϑᾶ Β6ά]0 τη ΥΡΊ ἢ] 
Δα βου ρβ1588 (οἵ, ρῃ. 128, 20: 126, 17 544.) δαὺ 1ρ518 
βουϊρύουβ ὉΘΓΡῚ5. ΒΌρογδ ἀ141586. (οἵ, 6. στ. τ. 18, 18) 
ὩἸάθδηλα8, ᾿ᾳὙ6 86 τηϑυδο οομὐοπἄθγθ ΠΏ] ΠῚ ὉΪΔΘΟΥ, Ὁ] 

56 0118 δοϊῦ, 1 ΘΧΘΙΏΡΙΔΥΙ 500 ΘᾺΠῚ ΠΟῚ Ρ] Γᾶ ἸΠΌΘΏ1886, 

αὔδα 1086 ἀρα!ῦ. 
ΟΡαογίογιῦ ἰογύαβ8θ αὐϊϑρίαπι Ἰδοῦπδ8 1118 5160 οὐἕδβ 

6586 ΡοΟβ86, εὖ Ῥα]αθηὶ οοαϊοῖὶβ ΠΙΡτασαΒ, ααθὰ δὰ 
ταοάυτα ΔῸ 8118 ΒΟΥ 015 ἔδούαμα ποαϊπια8, ἀυΒΘΟΌΠΠα 6 

π᾿ ΘΧΘΙΊΡ]Ο 8800 αὐροίθ Ὀ]αὐδ18 οχθβϑὰ 16] τηϑάοσθ ποχαία 

ΘΒΌΟΙΘΑΥΘ ΠΟ ροὐαϊδβοῦ δὰ τηδηθυξεβίο οουγαρία 6888 
οορποββοῦ, οὐμηϊα 68 ΒΙΠΔΡ]]ΟΙ ΟῚ τλ1888 δοθγθύ. αὐ 

ορὶπαύϊο ἐσιθυβ Ἰοοὶβ τοίαϊαύαν οὐ τϑάδυραϊξαῦ, ὉὈῚ ὉΠ 



ΧΙ ΡΒΑΒΒΑΤΙΊΙΟ. 

ὈΟΠῸΒ. ἸΘΙΡᾶ Ὀ]8η6 856 η88: δᾶϑδα δίαιθ 14 ΘΟμΒ.]00 Θχ- 
Ὠϊροὺ. οὐ ρυϊτααβ αὐϊάθμι Ἰοοὰβ δῦ ἴὰρ. ΧΎΤΙ ρΡρ. 98,8, 
ἈΌΪ οοάθχ Ρα]. ργδθροὺ πάνακτα. οοτταρίθιδιη ΠΠΡΤΑΥῚᾺΒ 
ἸπΠ6 018 ΟὈ]]αυᾶ δα πιϑυρίηθτη δαριοία ἱπαϊοδαϊῦ. Δ] ΘΥ 

Ἰοοὰβ ἱπαθηϊθαῦ ἴῃ ἔα. ΧΧΥΙ ρρ. 10ὅ, 1, .ὉΙ ἸορίτηαΒ 

“τυποσ᾽: αυοα ἀοοᾶρ.] τηοηϑύσγαπι ῬΔ] αὐ] Π1 ΠΟΥΔΥῚ 8 

αὖ 5688 ΟΑΒΒΌΙΩ 584]0 ἀσδ85 αἸΓΡῸ]18 πο] 510. ὑθυ 185 

ἀδηίααθ Ἰοοὺβ οχβίαὺ ἴῃ ἴὰ0. ΧΧΎΤΙ ρρ. 106,21, 'Ὁὲ 
ρον Ῥα]. ργδοροὺ οσταυροπόλου. θαμὰ πὸ 06 ααϊ- 

ἄθπι ργοαϊρΊοβαμι ποοΔΡΌ] απ πΘρ]Θσθαὐϊα Δα π181ῦ: 8110- 

αυΐϊπ ΠΟ δά οοὐϊοὶβ τηδΥρίποπι ΠΙπθᾶηὶ ΟὈ]Ιααδπὶ δά- 
ΡῬΙπχιβδοὺ βδιοαθ ρρ. 98, 8 ἔθοϊ. 

Θυδθ 81 πορβοαμι τγϑραξδηα8, ΠΟ οϑὺ ΟΌΥ ἀ1- 

ἐθηι8, αὐαἰη Ῥα]αύπὶ ΠΙὈΥαΥ5. Πα ΘΙ 1551116. ΘΧΘΙΏΡ] ΠῚ 

Βαθη ἀθβου ρβουιῦ 6χ Θοαὰθ ρ] ΥΠ]ὰ ἸΠΘΙΠΟΤΙΔΘ. αἰζ18 

τϑρούϊαουθ. αυδπὶ βοηὐθηὐδηι αἰγᾶαὰθ ΔΥρΡῸΠΘηἿ ὑδ- 

Ὀυ]αὼ ΘΟΠΗΤΙΠΔΙῚ οὐ βδ 1171 ταΐτῶ Ὁ] ἀΘὈΙΠΊΒ. 

αὐποσατα Οδὔθγαχα ἰθγύϊαπι τηοᾶο Δαροβίζου τι ΘΧΘΙΙΡ]ΟΥΆΤΩ 
“ΕΣ ΟῸ ΘΠ ΟδυΒαΠι Π08Π1 τηδχίτηθ πούδ 1186 οβῦ, χαρά 

ΠΟ5 ἀ6 οὐἱρῖπθ μῃυ] Αγ Ππὶ ΤΠἸΘΙΊΟΥ86 αἀορυϑαδυ Τα 

οαοοθῦ. πἰπηῖσιπὶ ογδαϊβδισηα ἱπ4θ οομίαχύιβ ποβῦθυ 
οομέγαχὶ ὉΟΪπογα, αποά 15 41] ῬΥΙΠΟΘΡΒ ΤΠ ΒΟ.]8 1} 

1ὐἰογαθαγαπι ἀϑαγρϑυϊῦ ῬΟΥΒΆΘΡ6 τη βοι]δθ ΒουρύυγδΘ 

ΘΟΙΏΡΘΙΠα ἃ τη]πὰ8 γϑοῦθ δἀβθοαύιβ θϑῦ. δὔθῃϊη 81 ὈΪΡῚ 

πθϑααϊῦ, ααἱπ αὖ Βαρδοϊββίτηθ ρουαϊατῦ ΟἀθυὰΒ ΒᾺ} ῥυῖτηδ 
ΒΥ}14 θα τηοηβίσὶ 111ὰ8 οσταυροπόλου ἀδ] 1 68οαὺ υδιίαὐ18- 

βταιπι π᾿ βουϊρίυγα τηδίπβουϊα οομροπάϊαα ΘΟ 1. 4. 
ϑεός. βυϊβοϊαὶ ποὺ ϑχθιηρὶ μι ̓ που] θη ἸΒβι πη απι: Πϑ1 
8401} οροσζῶ Ῥ]υτα ΘΟΠρΘΥΘγΘ ρούθυβ. οἵ, οὐΐαπὶ Οἀθυὶ 

α188. ρρ. ὃ. 25. 26. 

ΑἸΙὰ Ταγβαβ αἰδα 6 ῬοΥΡοδτα 1πὐθ]] 6.5 πλ]π80 0] 6 



ΟΑΡ. ΠΤ. ΧΙ 

ΒΟΙΙΡ αΥαθ ΘΟΙΏΡΘΠΟΙ8 βαρηδία υἱἀθηΐαγ. πᾶμπῃ αὖ 

ὮϊΟ αυοαθθ ὑπὸ 8604 θυ] θη Ἰββῖτηο ΘΧΘΙΡ]Ὸ ἀρ ΠΟΆΓ, 

ΡΕᾳ. 110, 18 οοάοχ Ῥᾷ]. Ὄχι ροῦ: ἔγνω καταβαλεῖν ἐκ 

τῆς πέτρας ἑαυτήν. ῬγΔΘρΟΒΙ Οπθὴὴ ἐκ Ποὺ ΙοοῸ ἴῃ- 

Το] γ  Ὀ]]6 ΠῚ 6586 ἴῃ ργορδύιυϊο θϑὺ πθὸ ἀυθιαυὶ ροὐσδϑί, 

αὐϊη ΟΧ ἃϑὰ ΟΙΏΠΣΠ ΟἸΠΠΪΒ δούδιβ ΒΟΥΙΡΟΟΥΌΙΩ 

Ογαθοουατη ΥΘΡΟΠΟηαπ βἰὺ κατά, ἀαθὰ δα τηοᾶα]η 

διαΐθηι ΘΟ ἈΒΙΟΠΘπῚ 1] Τα ῬΥΔΘΡΟΒ  ]ομαπη ΘΧΡ]]ΟΘ]- 

ΤΠΒ 6 τῃ8᾽ 50 }]ἃ Βουρίασα πϑαὰ [80110 αυϊβαῦδηι 

Θχρ] θα πθ μι τϑρθυϊαουῦ. αὖ ἸΡθηὐου αυϊαΐϊβ οοποράρί, 

ΤΔΟΠ]Πτὴθ ΠΟΣῚ ρούαϊββθ, αὖ βοοογάϊα, βουῦϊθαθ 810 0108 

ἐσ Ἅ, αυοὰ ἔγθαμθη8 τηϊπαβοῦ]δθ βου ρύαγϑθ ΘΟΙΉΡΘῈ- 

αἴατα ῬΥΔΘΡΟΒΙ 0118 κατά οϑὺ (οἴ, ΥΥ̓ αὐξθηιθδ οι! “Δηϊ. 

ΖΦ, σγ. Ῥαϊαοοσν.᾽ } τ. 12. οὐ Β]45811 “γίθοϊι. Ῥαϊαθοργ.ἢ 
ἰδ. 177), ογοσϑίασ ἐκ. οἵ, ὙΥ αὐξθηθδοῃ. 1. 1. Ρ. 1 ἀθγ8. 10. 
ζογβιΐδῃ 18 ὉἸΡΙΟΥΆΙ ΟΘΠΘΥΒ ῬΆΥΘῚ8. 810 ῬΑ]ΔΙΠΗΙ 

᾿ΙΡΥΑΥα8Β. πᾶπιὶ οὰπὶ Ι1Ρ6Γ Ῥαϊαξδίπυὰ8 8860. ΓΧ οχ. 
το] Χ ἴῃ. οχαζαύαβ οθ886 υἱάθαΐαγ, ταϊπυβοῦϊα ὈΘΙῸ 

βουιρύαστα ἀθιηὰμη βᾶθοῦϊο ΙΧ δά ΘΟΠΒΟΓΙθΘΠ405. ΠΠὈΤῸΒ 

ΒΌΥΡΑΥΙ οοθρύα 5810, μαπα ογθάϊθ}}6 οϑὺ, ᾿πίγα ὈΓΘᾺΘ 

114 ἐθμ ρου Β βραύϊαπι Ρ]ὰ8 αὐδηι 86π16] 1106 18. τη ]- 

ΠΌΒΟᾺ]5. Απηὐοπῖπιπ [ΟΥ̓] Θχαγαῦμ μι 6856, 

Οδύθγαμι ΠΙΌΤΑΓΙ 8. ποβίθυ αὖ ογαὺ ἀ1]] 6 15811}8, οσγοσοβ τους 

τὰ Βαυά τηᾶρηο ΟΡθΥθ δχοβι]θραῦ ἱπρθηϊο ΟὙδθ- ὐάχώ: 

οδθαὰθ ᾿ἰηστιδθ ροΥΙύϊα. Οἱ 51 116] ὈΥΙΤ 8 Δ ὈΥ1Β Θ]Θπιθηΐδ 

ἀῳῚ 8 στδιητηδίϊοδθ συβίδα!5βϑῦ, ἀθμθθηὕου Ῥγοοὰ] ἀα10 
ἀυθιίαββοὺ ὑδηΐοβ ἰαιηα 8 ΤΠ] ]008 ΘΥΓΟΥΘΘ 1ἢ 118 486 

δα ργοβοάίδιῃ βρϑοίδῃῦ ργορᾶρδγθ. ΒΘΟΌΧΘ αῸΡΡΘ ὑγ8η8- 

ἀμ}1 οΧχ ΘΧΘΙΏΡΙΟ 880 ἰα]1ὰ: ἑλικῶν, ἱέραξ. στῦξ, ἵτα- 

λία, ἅδωνιν ταυϊέα 8118. 408 ΘΥΤΌΥΘΒ ΤΩΔΡΊΔΠΙ 58} 06} 

Ῥαγίθιῃ ἰηπθίογαίοβ 6588 πθὸ 80 ΠἸΌΥΑΥΙΟ ῬΑ] δῦ 1 ΘΟ Π)- 



ΧΙ ΡΒΑΒΕΒΑΤΊΟ. 

γ͵85808 ἐδ Ὀα]αθ ἄσδθ Διυραπηθηΐ,, 46 ααἱθὰβ πῆγα αἀ15- 

ΒΘΙΘΒΊ.Β, ἀ]] 146 οαϊπουπῦ. 
Ἰαίοσροιι-ὀ ὀ ὙΘΙΌΠΙ ΠΟῚ ᾿ΔΟΌΠΪΒ ΒΟ] πη οὖ ΤΠ6Π618 οοπίθχίαϑ 
μοαόδ,ποβίοι Τταπβίουτηδἑϊοπαπι Απἰοπίηὶ [06 γ8}15 Ἰαθογαῦ, 

τοπίϊατα ἰη- 8584 Θὐΐαπι Ἰπ θυ ΡΟ] δὐϊομι θα8. αἴααθ τὶ πηαμι αὐυϊάθτα 

ἀλοαπε ἀρ ἰη4]60}15. ξοπύϊαπι ξᾺθ0}18 Απέοπὶπἰδηΐβ ἰῃ οοάϊοθ 

Ῥα]. δαἀβουιρύϊθ ἀϊοοπάμπχη δῦ. ἀὰ08 Ῥθυπθ δἰαιθ 608, 

αὐἱ δρυὰ Ῥαυθηθηίυτα οχβίδην, ΒΡυΣΟ5. 6886 ἨΘΓΟΠΟΙΙ5 

ἀοοῦῖα οοτηπηθη αύϊοηθ 0]. ΧΙ ᾿Ηδγηιαθ᾽ Ἰηβοσία οοτα- 
ΡΙΟΌΔΓΘ βύυααϊθ. δίαπθ ΟἹ] Ὁ1Γ18 ἀοοὐΐβ, ααἱ ροβὺ 

θαμὰ 46 11}18 ἔοπύϊατη ποῦϊβ δρογαπῦ, μος ρουβυδϑιύ. βρά 
ΥΘΆΘΤα ἸΟΠρΘ 816 Τ08 86 παροὺ δίαπθ Ἠθγομβοσὰβ ρὰ- 
ἰδαϊῦ πϑαὰθ οὐπμηΐπο Ῥαυίμθηϊαμὶ ᾿πα 10 Ὰ}} ργούϊπυβ 1Π 

ἅΘ400 ῬΟΠΘΠΑΙ βαθὺ ΑΠπὐοΟΠΙ 1818. ΡΥΟΥΒᾺΒ 6 ΠῚ ἀἸ ΘΥΒ8, 

ΘΟΙΌΠῚ 1Π40168 οὗ παίΐασω οϑὺ. αυοα ΠΘΒ010 αὰ0ὸ φῥϑοίο 
πρὸ Ηδγομογυβ βϑηϑιὺ πθαὰθ δἷὰ8β ρϑαϊββθααὶ. ααἱά 
Ἰριθαν ταϊγαμη, ααοα Ὠϊ, ἄστη το Δ πὶ5 ἔπ ἀδηιθη 5 

ΘΘαΙΒΟΙΌΤη ΒΌΡΘΥΒΟΓΙΘΥΤΘ ΘΟΠΔΗ αΥ, ἰὙγὶΐο 86 ζαϊσαγαπὲ 

ἸΑθοΟΥΘ πθὸ δὰ δορῃ οπθπι ὩΘΥῚ ρΡοποσδαθγαηὐ απ86 
οὰπὶ ἰἰὰ 886 Παρθδηῦ, 6 16 6888 ΤΏ1Πὶ αἱάθοίαγ ἰούδη 

Ὧ6 ἔοπίϊαπι 1π416}}15 φαδοβύϊοποιῃ δἀοαγαύϊαβ τοὐσαοίαγθ, 
ἰαπηθίβθι ρ8}}1]}0 Ἰαύϊα8 αυδπὶ ῬγῸ μαϊὰ8 ρῥγδϑίαυϊοηβ 

ΔΗ ΒΟ118. 681] ραΐθσθ δ] ὑ]ουίβααθ ᾿ηαδρῚ 8 6886. ΠΟῚ 
ΠΘΒΟΪΟ. 

φαρίξαος Τηὐθηύα8 οοπβιἀθγαπίθθ Αηθοηϊηΐδποβ ᾿πα]ο.]05 

λδδοδ ΆΟ16. ἴω ααδύθαου ο]85568 ἀἰβοθάθυθ ὑἹάθημιιβ, αἰαὰθ 
84 ὈΥΤΠΘΔ. ΟἸαββθθπὶ 6ἱ ραογύποηῦ, αἱ δὰ ὑπὺπὶ 

Νιοδπάσυμη δὰὺ Βοθιμη φχουοοαπῦ, δὰ αἰύβθγϑπι, ααὶ 

ΝΙΘΘΠαΥ Βοθῖὰθ ΠΟΘ ΟΌΠῚ 8188 δῦ Δ]]ΟΥατα. 60η- 
ἱυπούαπι Θχμὶθθηὺ, δὰ ἰδυύϊθηη, αἱ οπῖθβο ΝΙοαπαχὶ 
δαὺ ΒοΘὶ πΟΠΊΪη6 8105 Βουρίοσγθβ ἱπαϊοδηὺ, δα αᾳυδγίαμι 
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ἀθηαθθ, 4] ΒΙρΏΠΙ ὄ ῬΥΔΘΌΘαδ. ἰὸ πῸΠ ἐδοθη- 

ἄστη, αὐδβάδμλ Απίομ!ηϊ ἔδυ] 88. 1ΠΒΟΥῚΡ ]ΟΠ6. ΟἸΩΉΪΠΟ 
ΟΆΓΘΤΘ. 

Ομ θη] ΘΙΩΌΥ ΠΌΠΟ ὈΥΙΠΊδπὶ 1 ]ἸΘΌ]ΟΥΌΤΩ Ο] ΒΒΘΙΏ. ρτίπιαθ 
ουΐϊὰ5 Πάθβ ἀποῦυβ 0018 ῬομΘΥΑΥῚ ροίθϑὺ. ἴαθυ]δ στ ὌΥ ΗΝ 

αἰροβίηδ βοχίω οϑὺ 4 Ηγ]ὰθ ἴῃ ὑοο18 ᾿πΠ]ΔρΊΠΘΗΙ τιν ποκσυήντο 

τηαὐδύϊομθ. ἷἰπ δῷ ἰουμοϑαϑθ 1110 Δ ]Θβοθηβ Οὀγοὶβ 
Β]1ὰ5 Ῥουμ: θα. ῬΟΥΤΟ ΔῸ ΟΠ] 8 ΠΥ̓ΠΙΡὮ15 1Π Δα ΌδΤΩ 

ἀοϊοοίαβ 6886 Ὡδυγϑίασ, ἤδπὸ ἔδθαϊαπι 0 Απῃδοηϊπο 

ΤΑΡΘΥΑ]6 οχ ΠΥ ᾿ἰργο ΝΙοαπαΥΙ ΤΥΔηβέοστηαὐϊοπατη ἀ6- 

Ῥτουαρίδηη 6586 ἔοπὐϊ5 ἱπα 1 ΘᾺ] 5 ἀἸβουίθ ὑθϑίαθασ. αὐοὰᾶ 
Ἰπα]οῖαπι τϑοΐο ἰ8]0 βίδγθ, ὑγ]08 ἀοοῦϊβ 56}}01118 66ο- 

ΘΘΠΙΌΥ. ΟΌΟΥΠΙ ὈΥΪΠΏ.ΠΙ ἴᾶπὶ ΜΌποουυβ δα Απηϑομὶηὶ 

Ἰοοῦτη ἰπ]βίγαπάθτη δγοθδβιαθ, ρουύηθῦ δαΐθῃ δὰ 

ἈΑΡο]]ομ. Ημοά. Ατρ. 1. 1. ἃ. 1286 [ρρ΄. 818 Κ'ΚἘ7: Θεόκριτος 

ἐν τοῖς Βουκολικοῖς ἐν τῷ Ὕλᾳ ἐπιγραφομένῳ (1ά. Χ]Π) 

ὑπὸ πασῶν φησιν αὐτὸν τῶν νυμφῶν ἡρπάσϑαι. Ὄναδος 
ὃὲ ἐν τῷ ἃ τῶν ᾿Δμαξονικῶν πεσόντα τὸν Ὕλαν φησὶν 
ὑποβρύχιον γενέσϑαι. καὶ Νίκανδρος ἐν τῷ δευτέρῳ 
τῶν ἑτεροιουμένων ὑπὸ πασῶν φησιν αὐτὸν ἁρπαγῆναι 

νυμφῶν. ὃ δὲ ᾿Απολλώνιος ὑπὸ μιᾶς. οὐπὰ αὐἱρθὺβ 
οἵ, 56}0]. δὰ ΤΏθοον. 14, ΧΙΠ α. 48 [ρᾳ. 80 5ᾳ. 2.1: πα- 
σάων γὰρ ἔρως: πάσας φησὶν ὁ πρὸς αὐτὸν πόϑος 
εἶχεν εὐϑύς. συμφωνεῖ δὲ τῇ ἁρπαγῇ ... ... καὶ 
Νίκανδῥος. ἶβοθ. ΒΟΠΟ]118, ΙπδΧ]ΠΘ ὈΓΙΟΥΘ, [ομὐὶΒ 

1Π64160}Ὰ}} βάθπι ΘΡΎΘΡΟΊΘ ΘΟΙΠΡΓΟΌΔΙΪ οὖ ΘΌΪΠΟΙ 18 ΠΟ 
αἱἰάἀοὺν 1) Ἰάθπι ἀθ ἰδχίϊο ὑδ]θὺ 800} 0110 δὰ ΤμΘοοΥ 

1) Θυοᾶ Απίοπίηϊαπαβ ἔοπίϊβ ἱπάϊου] 8 οὖ 8680]. δα ΑῬο]]οη. 
ΑΥρβομ, ἱπίοσ 86 46 11ὈΥ] πυχηθτο αἰβδιἀθηῦ, οδὰθ υϊ]ὸ Ῥα811186 
ἀἰβογθρδηύίαθ Ὡϊηλΐυτη ἐὑχὶθιιαβ. πυχσηθυὶ ααἱρρθ αυδιη 118]6 
αοίαξοπι ἐα]ογιπὺ πούατη δῦ. οθϑύθγττῃ ΒΙυσηΐαβ Ὀρ΄. 52 4158. Β886 
πυτηΘγοσαπὶ αἰ θυθη πὶ ἰπ8 οτγύδτη 6888 χορ Ὁ] 1ὐου οοπϊοῖῦ, 



ΧΗΩΥ͂Ι ΡΒΑΒΒΑΤΊΟ. 

14. ΧΙΠ ἃ. 7 [ρᾳ. 18 2.1] δἀβουιρίο. αυοὰ [6]10]8βΒ1π6 
Τουρὰβ οὐ Ηθπιβίθυ μυ81085 510 γϑϑεθαθγαηὺ: λα: τὸν 
Ὕλαν Σωκράτης υἱὸν Ἡρακλέους φησίν, ᾿Α“πολλώνιος 
δὲ ὁ 'Ρύδιος Θειοδάμαντος, Νίκανδρος δὲ Κήυκος, 
Εὐφορίων δὲ Εὐφήμου τοῦ Ποσειδῶνος ἐρωμένου καὶ 
ἄλλοι ἄλλων. γτο Θειοδάμαντος Νίκανδρος δὲ οοἄθχ 

ΑἸ Υοβίδπα5 222 τη παΐοβϑίο ουΎΌσΘ ργδθυοὺ Φιλοδάμου 
καί. ΤοΟΟρΡΙΙ οὐ Ἡθμηηβέογ 1511 θιθηἀαὐο ααἱπ 510 Ὁ6715- 

βία ΠᾺ]]ὰ8 ἀαθιύο. 6 μᾶθ68 πουὰπὶ Πάθὶ 1παϊο]}} 
ἀοουχηθηΐιτη. αα88 οὰπὶ ἰδ 51 ηὖ, ΔΙῚ ΙΡῚ προαα]ύ, αα]π 

Απίομϊηι [106 γ8}18 46 Ηγ]ὰ ἔαρ α]α γθᾶρβ δὰ ΝΙοδη ἀγα τη 
τοάθαύ, βἰουῦ, δχρυύββϑὶ8Β ὉΘΥΌῚΒ [ὉΠ 15 ἱπά]οα] 5 δά- 

βΒϑαργαῦύ. Απίοπίπυμη δαΐθμι ἰρϑὰη ΝΙΟΘΠαΙΤῚ ΟΔΥΊΘῊ 

μαϑηϊθὰ5 ὑθηι 886. οὖ ΘΧΒΟΥΡ518886 ᾿πάθ Ἰπου]θηΐου δά- 

Ῥαγοὺ, αυοά πϑυγαῦϊο οἷα βοαύθὺ ἀθυβαὰσπι ἔγιιβύι 18. οὗ 

ὉΟΟΙθὰΒ. 6 Ῥοθίδυιαη ΒΘΥΠΊΟΠ8 ἀθργοιηρύϊβ. οἷ 6. ΟὙ. 
Ρᾳ. 106, 8: σφυρά (οἴ, ΒΙαμι. ἀ158. ρα. 24); Ρᾳ. 100, 4: 
σάλος (μ18715): ρα. 10, 7: κρωσός (εἴ. ΒΙαπι. 1.1. ρῥρο.. 21). 
{γαβύα]α ἀϑυϑασι Ἰηαθηὶ μᾶθο: ρρ. 10ῦ, 6 οχβίαῦ ἔχων 
κρωδσόν: ἸπΌθΥ80 ὉΘΥΡΟΥαΤα ΟΥ̓ΪΠ6 ΤΘΟαροσδπιὰβ 1ἅ αποὰ 

ΝΙΘΆΠΔΟΥ ἀρ ]ῦ πἰταῖσαμα κρωσὸν ἔχων οἵ. ΤΏ ΘοοΥ. 14. Χ1Π 

α. 89 χάλκεον ἄγγος ἔχων. φρ. 10ῦ, 17 μος ἸορΊπαβ 

ἔγαβία μι ὈΘΥΒᾺΒ ΠΘΙΌΪΟΙ πλεῖστα πονησάμενος [(ΟΥΓ. 

Ναιοκίὰ8 οὐ Οἰΐο, ἀθ ἴᾳ}. Ῥσορ. ρ. 48: ποιησάμενος 
αἰξίοβα Ρ.] οἷ. πϑδβοκ. “ Ἡγοοδοηϑβοθγζε Κ,. μα88. Ῥλιϊοὶ.ἢ 

π0}]. ΥΠ. (1890) ρΡᾳ. 88. ἀδπίαπο ρὑῃ. 1060, 2 βουιρύατα 

οϑὺ: ἀμείβεται πρὸς αὐτὸν ἠχώ. προαυϊαπαᾶμι Ὠϊὸ 

αὐοά βογῖθῳ ἃ] ̓ α αἱ βοοοῖβ ἀρὰ Απίοπιηυτη ΠΟΥ] 6 Ῥγὸ ἐν 
δευτέρῳ, αὐοᾶ ἴπ ΘΧΘΙΏΡ]Ο 6108 Θτϑῦ, βουϊρβὶὺ ἐν δ΄. αὐοᾶ οἐ 
ΔΙ1ῸῚ δοοϊἀϊθβθ βοῖηαβ. οἵ, “Οὐοηιμι. ρμ]ϊοῖ. ἡὰι ἤοη. Ο. Ομγεϊ᾽ 
ΡΒ. 19ὅ οὐ ΒΙυμι. ]. 1. πούδμη, 
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ΒΟΙΠΌΠΟΙΟ ποβίρυ πιθίγαπι 6] 6 6 Π18ὰ8 θϑῦὺ. θὐθῃϊπι 

ποοαΌΪα ἀμείβεται ἠχώ οἸϊπι οοπϑοοϊαία [1586 6χ- 
ὑγθιηϑιη 6. ὈΘΥΒῸΒ ΠΟΙΌΪΟΙ ΡΥ οαΪᾶτη οἰ ἴθοὶββθ αὐ] 18 

ΤῊΘΗΘΥΘΆΪ65. ὈΥΠ0 βὑδύϊπι οὐὐαθα Ρ Υβρ οι. 8185 οὔδᾶς- 

ὑϊο 18 αἰποίαθ ἈΠΊΤᾺΒ πηϊἰίο. 

Θυδθ 81 ΠΟΡΙΒΟῸΤα Τρ δ ΥἽτητ15, 8181] ἀπ ΙΔ 1 Ππηὰ8, 

αὐ Απίομϊπαβ Γι 106 γ8}18 Τὰ α]απὶ ἀθ Ἡγ]ὰ ἔογπιοβο δά 
Ἰρϑαπι ΟΟἸΟΡΠΟΙΙ ρορῦδθ οΥ. 6 ΠΔΥΥΑΥΙῦ οὐ χρυ ϑϑουϊί. 

οὔθῃμτη 686 80186, αὰ86 8ἃ ρ885 ροθίδυαση ΠαΥσ Δ ΟΠ 68 

οομροβίίδθ βυηῦ, ΒΟΥ ΡΟ 65 ΤΠ ΔΙΟΥΘΙΙ ὉΠ ἀΟΘαΤ. ρῬοϑὐ]- 

σδΥαπὶ αἰβιθοίογαστη 6 ροθύα 1 ΤΊ ΘΙ ΤΟΥ ΠῚ ΘΟΠἐΠΘΓΘ 

Βο]θηῦ: αἀαδ6 16] ᾿παϊΐο βουϊρύογθ οὐδίϊομὶ 5686 1η θυαηύ. 

αὰδ6 ἰδηηθη ΠΔΟΧ Θαδη ϑοσηῦ, ΘΌΤῚ 18, 41 ΡΥ τατι5 ροθύδτῃ 

ῬΘα ΘΒ] οὐαῦϊοπθ ΘΧρυθββιύ, Ὁ] ΟΙΒΒῖτη Θχοουρύου ΘΒ πδποῦμϑ 
οϑὺ. αἱ αυϊάθπι, Π6 ααἱ8 ϑυδύϊμη [οπύθμῃ ἀπάθ πδαβουϊηῦ 

οοσποδοαῦ δαὺ 8115 Οδ1518. ῬΘΥΓΡῸΪΒ51, ἉΘΥΌΟΥ πὶ ΟΥἸΠ8ΠῚ 

1πητη αὔδγθ, ἀΟΟΘΒ5 ροθύϊοαθ 16] ΟἸΠΏΪΠΟ ΥΆΓΙΟΥΘΒ Θχϑὶ- 

Ρᾶγθ, βϑηίθηὐαβ ἀθουγίαγα οἱ οοπίγαμοσο δαβο]οηύ, 108 

αὖ ΟΥ̓ΑΙΟ ΠΙΔΟῚΒ ΠηΔρΊϑαμ6 80 ὈΥΙΒΟΠΟ ΘΧΘΠΊΡΙΟ Τθ- 
οοααὺ ροβύχθιηοαιθβ ῃ6 ἀπ τῶ ααϊάθπι ροθύϊοὶ ἔοπίϊϑ 
ΒΌΡΘΥΒΙῦ. 

Ουπι ἰριθαγ ομὺϊβ. ᾿πάϊοα]ὰβ ἔα. ΧΧΎΙ φἀβουρίυϑ 
Τϑοδιββίπιθ Αμύομῖηὶ [106 γ8}18 ἐοπύθμι ἱπάϊοθῦ, παπᾶ 
ἐδιι θυ αη οὐῦ οοπίθπαθσθ οθίθῸΒ ἀποα 9 ὈΥΪΤΠ8Θ 
οἸ45515 1610] 05, 4] δὰ ΝΙοαπάγαμα ρχουοοδηῦ, αὐϊα 6 

6 αἰρη 08 6586, ΡΥΔΘΒΘΥὑ1Π1 ΘἸΠῚ ΟἸΊΠ68, δα απδ5 Δ ρο510] 

βαηῦ, ἔα θ0]85 δα ϑαμάθπιὶ ἔθΥ8 5] Πρ] ΑΥ̓ΘΠῚ ΠΟΥ ΠΊΘ ΠῚ ΘΟ1Π- 

Ῥοϑβιῦαβ 6586 υἱάθαπῖαβ, δὰ ααδπὶ 1141 46 Ηγ]ὰ ἔα θα] πηι. 

(οἵ. 46 μδο τ Ο. Βομῃμπίάθγαπι ἴῃ ἡ Νοαμαγοῖδ᾽ Ρο.. 48 544.7)). 

1) Αἀαϊάθτυίπη ποῸ ἀπυτα, ποὴ ἴῃ ᾿Ετεροιουμένοις ΒοΙὰπι ΝΙ- 
σδηᾶταμῃ ἰδηΐο ορθτθ ἴῃ ὑγαούαμ 418 δΘὑ] Ο] ΟΡ ΟΙΒ 4. ἃ. ΔΥΡ ΌΤΙ ΘΗὉ18 



ΧΗΩΥΙΠ ΡΕΑΒΕΑΤΙΟ. 

ααδθ ἰρϑᾶθ αυοαὰθ οομβρίουαδθ βυπηῦ ΟὙΎΘΠΟῚ ὨΠΙΩΘΙῸ 
ὉΟΘΔΟ]ΟΥαπὶ ΡοθύϊοοΥαμ ΠΟ ΠῸΠ ΤὈΔΘΙᾺΠῚ ΟΥ̓ΔΕΙΟῺ 15 

τηθέσο ἀδούγ!οο δαἀβίσιοίαθ. οἷ, ὁχ. ὁ. ρῷ. 108, ὅ. ἀθ 

ὉΘΥΡῚ8Β ΡῬοθύδγα πη ΒΘΥΙΟΠΙΒ ῬΓΤΟΡΙΒ ΘΧΡΙΙοαὐϊα8Β αἰχιῦὺ 

ΒΙατϊηῖα5 4185. Β886 Ρῷ. 17 8βαα. 

Ῥτίπιδθ Ιᾶγὰ 670 δα 608 ἴοῃίαμη πα] 0 0]05 ὑγαηΒθδ 8, 
οἰαββὶβ ἰπ- 
ἀἴοθα δὰ ααἱ ΒΟΘῚ ΟΥ̓ ποροπίδμη Απίομϊηϊ [106 γ8}18. Γο πύθῃ 

Βοθϑῦτῃ Ῥτο 
υοοδηίο5. 6586 ἰθδύθηὐυγ. αυΟΥαπιὶ 4685 ορέϊπηθ ΘΟ ρου Υ 

ἔα. ΧΥ͂Τ., χὰ τυ] σοῦ ϊαθ ουϊαβάδπι ἴῃ σγαθηι τπθϑίδ-. 
ΤΠΟΥ̓ΡΒΟΒῚ8Β παυγαΐασ. [Δ Όα]86 δαί δαβουιρία δῦ πᾶθο 

ποίῃ]ω: ἱστορεῖ Βοῖος ὀρνιϑογονίας β. τϑᾶθγα Βοθυχα 
ΤΠΌ]ΙΘΥΒ 1π σ,ΌΘΠΙ ὑὐδηβίου μι ἰϊοπθηι τϑυψ 1886. ὑββὺϊ- 

το πο οοηβίαῦ ΑἸΟσχδηατ! ΜΎΥΠΑ1], 6 ααο αὰδ6 Αὐμοπδθιιβ 

1. ΙΧ ν. 898 6 οὐ Αϑ)ϊδμπὰβ 46 παὺ. δη.᾿ ΧΥ͂. 29 46 πῃ] 16 γ8 
ἃ ΙΌΠΟΠΘ ἴῃ σ͵.6Πὶ ΘΟΠΘΥϑἃ τϑ θυ αὖ, τηϑ 8586. ὕϑιῃ 
Ἰαου θη 8 δαϊοὶὐ ἀΥσατηθη 8 Μ. ὙΥ Θ]]ππϑη ηῈ8 1η ᾿Ηογηναοἢ 
00]. ΧΧΥῚ (1891) ρΡᾳ. ὅ20, αὖ ἀυδιδαίϊομ! πα}} 8 ΟἸΊ ΠΟ 
τοὶ οῦυ8 810 Ἰοοῦ8. δίαιθ ἴ3 ὑπ] θῦβϑα ἈΠΟ ΠᾺΒ 
ΤΑΌΘΥα}18 οὶ ΑἸθχαπάγο ΜΎΠαΙΟ σομϑριγαῦ; ἀπᾶ δαὔθυῃ 

ἀθ 16 οὰπιὶ 60 ἀἰββιἀθῦ: ἤδη οὰπὶ ΑἸΘΧΘΠαΤῸ πλ.]]ΘΓΟῸ]8, 

αογδηα δυάϊαὺ, ἃ [ἰθθγα]6 Οθηοθ πυπουραΐαγ. αὔρυὺ 

ΘΙΆΤὰ ΒΟΘῚ ΠΟΙΟῚ Θχρυθϑϑιὺ ΑἸΘΧΑΠάγΟμΘ, αα] 

11δ10 πδυγαύῦ!ο 8 βᾶ86 δὰ Βοθὰμ ρσγουοοδὺ (οἴ. Αὐμθη. 
Ι..1.), Βάθιι δαϊαησατηαβ, δὴ οἱ, ααἱ ἔομποϊβ ἱπα]οα] πὰ 

Απίομϊπίαπᾶθ ἔλθ] δαριηχὶῦ, ααθὴὶ 46 αἰρτῖββι- 

ΤᾺ: 6888 ἴοηίϊαμι ἰπαϊ]οθ8 δὰ ΝΙΟαμαΥ ΤΥΔΗΒίοσπιδ- 
ἐϊομθθ Ῥϑυθηθηΐθβ ρα Πᾶθο ααδθϑῦϊο ΒΌΙΗΙΙΙ 

ΤΠΟΙΩΘΗΪΙ οϑύ. δὐθηϊ 81 80 ΑἸἰοχαπάσγο Μγμηάϊο Βοοὶ 

ΒΙΌΙ Ρ]δοιβθθ, 8θ0α οὐϊδπι 1 8118 ροθῃιαῦβ. οἵ, 6χ. συ. ΟΡ Βὶδ- 
φούχτα ἔτασ. ΧΧΧ ΒοΒη. 
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ὨδΥγαὐϊ ομθη Πα 6] 167 γοϊαίαμη 6886 βίαϊιδβ, βϑαυ Γ 
Απξοπίπαϊῃ [1 ΌΘΥ8 16 ΠῚ ΠῸΝ ἴρ80 ΒΟΘΟ υϑὰπιὶ 6886 868 

ἔοπΐθ βϑουηάασιο. δίᾳιμθ ποὺ οοῃίθπαϊῦ α. Κπαδοκίαβ, 

αἱ ἀμοῦθαβ Ἰοοὶβ ἀθ ἰδέα οοπίγοπογβία οσὶὺ (οἵ, “4πηαϊ: 
Αἴοα.- Ποηι. Ῥᾳ. 4 ὑσοχς. οὖ “ἡ Ῥγοολιοηβον [. μἴα58. ῬΊ]ϊοῖ.ἢ 

1890 ρ΄. 89 54ᾳ4ᾳ.). πϑαὰθ θῦὸ μἴο δαὺ 1116 Ορ᾽ παύϊοῃὶ 
Βῦδ6. ᾿υϑία ἐα]οϊτηοηΐα Δα 61410. οὰμπὶ] Κηδδοκίο ἴδοι 

Ὑ ΘΙ Πππδηηα8 ]. 1. ρος. ὅ20. ἀθγὰπι Π6 16 αὐϊάθηῃ ποὰᾶ 

ἀτσυατπηθηΐα αὐῤα]1ῦύ, Θαυ]άθὰ. αὐ σΟΠ γα βύαθαδηι 

ααϊθ8 οδ518 ΘΟ ΠΟΙΆ ΘΑΥ, ΠΠΟ ΘΧΡΟΠμδ τη. 46 ΑἸΘΧΘΏΘΙΙ 
ΜυπαΙ Β46 αὐἱὰ ᾿υἀϊοαπάήππι 810, ΑΙΠΘη 861 6χ 1110 ἔδοΐα 
ΘΧΟΘυρῦο ΠῸ8 ἀοοοῦθ ροίθϑὺυ. ααδθ αὖ τη]ύο ὈΓΘΌΪΟΥ 

οϑὺ αὐδηὶ ΑΘ]18}1, ἃ 81 Γ08. πδιγαύαϑ βρϑοίδϑ πηα]ΐο 
ὨΡΘΥΙΟΥ οδὺ. ἴῃ ΡῬΥΪΏ15 ἀρυᾶὰ Αδ]δηαμι ἀθοϑῦ θα 881η- 

ἰοπίϊα, 486 ἴῃ 68106 Αὐμθηδθὶ ΠΥγδθι 18 οχϑίδῦ: γενέ- 

σϑαι δὲ λέγει (85. Βοῖος) ἐξ αὐτῆς καὶ Νικοδάμαντος 
τὴν χερσαίαν χελώνην. Ὦοο δααϊξδιηθηίαη οὖ ᾿ρβαπι 

δὰ ΑἸοχαπάγαμι τραϊγθ, ἃυύαϑ αὰ0. οὶ δη θοθά θη 8 

οομδογθῦ οοπθχὰβ δξαυϊ πη θαϊποιί, ααοὰ ααϊ δάοαγᾶ- 
ἐϊὰ5 ρϑυρϑῃάογιύ, 6 Βοβϑὶ οϑυμιῖπθ ἀθβαπιρθμηι 6586 ΠΟΙ 

ῬΟΒΒ6. ἔδοι!]θ ρϑυβρίοἱϑύ, ποὺ ορύϊμηθ ρϑύαϊα]ῦ ΟαΘΥὰ5 

4155. ρῷ.. 48 8ᾳ. πᾶ αὐϊα 5101] πο]ῦ ἐδϑύι]η18. ΟΥἱρὸ ἴῃ 

“ὀρνυϑογονίᾳα᾽ ὃ ἔατηθη Οάθγο ΟὈ]οοαΐιβ οϑὺ ΥΥ 6]] ΠΏ Π 8 

1. Ρ. ὅ20 μού. “0.5 Αγσιωρορέ, Ἰπαυϊῦ, ἀα88 αἴθ Κ6γ- 

εσαμαϊμηῳ ἀο5 ϑοίνηοβ ἀοὐγ αογαηα υοθὶ ΝιΠοααριαβ ἴηι 

οῖοβ ηϊοϊιέ σοβίαπαον μαϑορ Ἰραγη, θοϊζοηηιθ τον ποι σι, 

νογϑέοίιοη. αη ἀνῇ Ἠϊοδι υογρσοδϑοη, ἀα885 αἴθβδα Νοίέϊ 

οἴπα γοὶ ποϑεηϑαοἰιζίοϊα ἰ8ἐ; 8οάαην ραδϑὲ 816 υοῦ- 

ἐγ ῦ ἰοὺ σιν Οὐφισοϊηιηοὶξ ὧἀο5 Βοῖοδ ηϊοιέ οἰμιφοῖμα Ῥργ- 

ΒΟΉΘΉ, 80Ή 67) αἷ6 σφαηφον ΤΡ αριϊθη αἰιγοἶ, Ζγιἐογυθητϊοη 

νοι (σδίέογγν νογισαπαοίη σις ἰαββοη. τη ἴθ] 1ο]ὰ5. ρῥχοΐθοῦο 
ΜΣΙΒοστδρΐ ατγαθοὶ. 11. ὰ 



1, ΡΒΑΒΒΑΤΙΊΟ. 

Ὁ ἀοοίαβ ΥΘῚ 581 ἄροτθ ποῸη ρούαϊ(. ) 86 ὈΥΪΠΊΌΤΩ 
αυϊάθια οὐχ παυτδίϊα ποῦ]α ἰδύα 46 Β]10 αθυᾶπδθ ἴῃ ἰθβῦα- 

ἀἰπθμι ΘΟΠΊΘΥΒΟ (οἵ, ΚΉΔΘΟΚ. ]. ΡΥ. Ρᾳ. 8) ̓ ϑυ]οΥΒ Τποπα δὶ 
ὅ8886 σι βυϊτηδηᾶα 510, ἀἸβριοὶ πϑαυϊῦ. ἀθὶη 46 ΥΥ ΘΙ] δ Π5 

Βοϑὶ τπούϑπὶ ἔμ1886 δαξαμπηαῦ, αὖ ΠΟῸΠ ΒΙΠΡΌΪΟΥ Ια Πομὶ- 

παπη, 8584 ὑούαγαπι [Ἀγ 1]} ΔΥΌ Τα ὑγϑηβίουτα 0168 παγγαγθϑῦ. 
ἢοΟ 58Ππ6 αυϑη ἔδ᾽βαμπι οϑῦ. 864 ῬΟ ΘΠ ὈΘΓᾺΠῚ 6886. 

οΟΥ ΝΙοοάδη188 ΠΟῚ ὑγϑηβίουτηδίυῦ ὃ αὖ Ἰβύατη ΒΟΘῚὶ ΤΠ ΘΤα 

ῬΙδπθ 5101 δηχὶῦ ἤοσπο ἀοούαβ. πϑηὶ οἵ. 6. σγ. Απὺ, 110. 

ἴα. ΧΥΤΠ (ρα. 94, 8 844ᾳ.), 4αὰ886 51π6 ἀιρῖο δὰ Βοθυχα 
γϑάϊύ. σγϑα δι πιατα δαύθηι ΥΥ 6] πη 8 11 βθη θηξϊδθ ἃΥρα- 

τηθηύατῃ οὐδύαὺ μου, ααοὰ Βοθὰβ ὑδηύαμη πιοᾶο ΘΟΠ  Υ- 

ΒΙΟΠ6Β ἴπ 8168 δούαβ τοὐψα ὐ. αὐοα πο ἔαρτοῦ Θαπι, αὶ 
[Δ Ὀυ1]88, αὰᾶ8 6 Βοθο πϑυβίαβ ΠΟΌῚΒ βϑυιδαϊ Αμϑοπὶ 8 

ΓΤ ΌΘΥΔ]15, 5106 --- ἃ ᾳφυοὰ δῖος ποπάμτῃ ἀἸϊθαϊοο ---- [080 
ΒοΘῚ ΟΑΥΤΑΪΠΘ υ8ὰ8 δϑὺ 5106 ὁχ ἔοῃύθ Βθου πάδυο πδαβιῦ, 
Ῥδ.]}10 δου ρου ρβηβιϊδαθσιί. αὰ86 οὐτα 108, Β1ηὑ, Οἀ6τ18- 
πηι βοηὐθηὐαπι ἡθαυδαῦδιῃ ἰαθοίαοίαθαμι 6886 τηδπὰ- 

ἔοβῦύυση δύ. αὐἱά ἱπᾶάθ οοπβθαυϊζαῦ ὃ ΠΙπηταμι Δ Ὁ 

ΑἸοχαπᾶγο Μυμᾶϊο ργϑοίου Βοθαπι δἰΐθγαπι ἦ δα θῃδ- 

1) Οπιηΐπο αὖ ἴῃ Βυχημθ ΤΟΌΒ Ὀ]8 6 τη6 σομβθηὐθηὔθμα 
μαροὺ ΘΙ πλδημαβ, δ Βίηραϊα αὐδοᾶδη) ΔῸ 60 τηΐϊηὰβ τϑοὺθ 
ϑιαἀχηϊηϊϑύγαα 6586 ΘΧΊβύϊσηο. ὉΘ] αὔϊ ΡΓΟΥΒῸΒ ρουαθυβῶ ταὶ αἰ ἀθηθα Σ 
6588 αὰ8δ8 ἀ6 ἴα] 46 ]οοάϊηθ (ἀλκυών) ἀϊδραύεα!ϊ }.1. Ρρ. 518 8αα. 
αἴατπθ αὐαἱῃ 68, αὐ8 ἃραᾷ Πίομγβ. ἀ6 ϑαϊΌ. ΠῚ [τ ρ΄. 118 οα, Ὠ1α.] 
ἀ6 11ὦ δ παγγδηύασ, δὰ ΑἸθχαπάσαση Μυπάϊυμι τοαοοδπᾶδ, βἰηὗ, 
αἰχ οϑὺ αυοὰ ἀυθιζοθβ. δρυθρῖθ δαΐθμι [8] ὰν αἱ ἀοοῦαθ, αὐοὰ 
ἴπ ἔαθυϊω 11ὼ ομδυταθᾶα Μυμπάϊατμηα ἃ ΒοΟΘῸ ἀθροπάθσθ 8γὈ1- 
ἐγαύασ. αὐοὰ 6] ΟὟ ϑᾶμπι οϑαβᾶτη οΥὐΘαὶ πϑαυϊῦ, αὐαοα ΒΟοΘᾺΒ 
Θἰϊασα ᾿ϑύϊαβ 818 ΟΥΙΡΊΠΘΙα ἴῃ ΟΥ̓ ποροηΐα παΥτϑαϊῦ. Πϑ] 51 
ὉΠῸώ 411ὦὼ ἔδθυ]α ΧΙ5 Απἰοπὶ πδπδθ Βυ]]οσὰθ 6 ΒοθοΟ τηϑαϑαϊῦς: 
αποά ἔοποϊβ ᾿παϊοῦ]αβ ἰδίαν, παυγϑηϊ ταύϊο οομῆσιηδῦ. Ι[Ὁ1 
ϑαΐοτη ῬαμαδΥθὶ ἀχόσθι ἴπ 8] ΟΘαϊ πο ΘΟὨΘΥΒΘΠ 6886 ἸΘΡΊΠΙΠΒ. 
οὗ, Ῥε. 84, 4 5αᾳ. 

2) ἙΠΡΒοσιομθῖα ΟΠμδ]οἰάθηβθιη ροθιιδίλοι. Γέρανος ἰπΒοΙῚρ- 



ΟΑΡ, Π. Π 

ταμάδτη ἔα] πὶ δγοθβϑιθαμη 6886 δαοίουθιη: 6χ ΠαΪ5 

οὐ ὃχ Βοϑὶ πδυγαύϊομπθ ΑἸθχϑηᾶθυ 1]18τ 'σοηἤδ18556 οχί- 

Β τα Δ η ἀὰ8 οϑῦ πϑυσαυϊα ποῦ πη, ααδθ ρα Αἰμοηδθαχ ].]. 
οὖ Αδδηῦχ 1]. 1. οχϑύαὺ ἴῃ οαϊαβαὰθ ἔγομῦθ ἀΘμΘυ δ 
ΒοΘὶ ΠΟΘ ΟΟΠ]οοαατη οϑὺ. ααἱθὰΒ τορυΐαὐβ ὭΘΙΙΟ 
1δπὶ ΟΡΙΠΟΥ ὑδιημαιδηι) ΡὈΓῸ οοτΐο ἀϑπάϊίζασο δααθοϊὺ, ἃ 
Βοθο ὑγδηβίουπηδίδιη τῃ}] ]Θγοι ἀδγᾶπδπι δαρθ]]αύδπι 
6880, ΟἿΠῚ ῬΙΟΥΒῸΒ ἸπΟΘΥ.π|ὶ 810, 8 Δ] 671 ΑἸΘΧΘΠΑ͂ΘΥ 

ΔυΘΟΥἹ ΠΟΘ ποῖηθπ ἀθρθαῦ. 

Ηδοο τὰ] 46 Μυμπᾶϊὶ 46, αὰαὰ ἑοίω Κπδϑοῖῖ 

ὙΥ ΕἸ] δμμα 6 ἱπηϊδϊ αν δγραμπηθηὐαίο, ἀϊβοθρίαπαα 
οσαηὺ, ρυϊαβαιδῖῃ 1ἃ ΔΥραμπηθηὔιπι Δα ἴθυγθμι, απο 84 

δΠάθοπι ἱπαϊο ]ογατα Το τη οἐ ΠΟΘ άδγα Ρ] συ παυτη ἔβοθυθ 

ΔΥΡΙΓΤΟΥ. ἱπα Π] ΠΥ ΘΠ1Π| 1 [Δ 0}18 Δ Ἰπα] ΟΥ̓ ΤῚ 

δυούοτα δὰ Βοθαμπι τϑδ δ ---- ἀθαὰθ δἰαψαθ ἴῃ 1}}15 αὰδθ 
6 ΝΙΟΔΠΑΥΙ οδΥτη6 ρῥούϊδαθ ϑυαπὺ --- ρΡ] αὐταὶ πρϑύϊρια 

αἰποΐαθ οὐδύ! 18, ΡὈ]ΟΥμ.8, ἀΘΥΒα. πὶ ΤΌάΘΥα, Ρ] ΣΙ Π]8 6 

ὉΟΟΘΒ ζουιηδθαὰθ ρορθύϊοδθ, δάθο αὖ Δι] 01 ποαυθαῦ, 
αυῖη Απέομῖμιβ ΠΛ 6.818 ἴῃ ΘΠΔΙΎΒΙΠΔΙΒ {8 00}18 5018 
Ρορίδιη 8] ὰθπὶ Βθοαΐαβ 5810. Βοθᾷμι τιγὑμοργδΡ 

δα ύοΥΘ πῚ 6886 ομύϊαπι ποίδθ ἀγριαπῦ: αἱ ᾿πά]οῖο 1η468 

ΒαΙτηα [465 δαἀογοβοιῦ, αυοα ἔα] ἀθ σγαΐβ ταϑίδᾶ- 
ΤΔΟΥΡΉΟΒΙ Δ Ὁ ἱπα]ου]ογατη Απὐοηϊ ΠΟΥ μη ραγθηΐθ δὰ 
Βορῦχῃ τοαοοδύδηη τΘᾶρ86 80 Βοὺ ροοίδ ἰἐγδοίαϊαμπι 6886 

ΑἸοχαπάσι ΜΎΥΠΑῚ σου Ἰββίπιο οοηβίαῦ ἐδβυϊημοηϊο. αὐδθ 
οατα ἴα 51ηὖ, π0}1]ὰ ἰδπὶ ΥΘ Πα ϊδΥ οασβα ἀπ ὈΙδαπαΙ, 
ᾳαΐη Δηἰοπίηυβ [ἰθΘγᾺ}18 δα ᾿ΙΡΒ.ΠῚ] ἈΘΠΘΙΆΠΑῚ υδὐϊβ 
ΘαΥ 6 ἔθ] 88 11188 ΠΔΥΓΘΆΘΥΙδ. ΟΘΟΠΒΘΟΌΘΠΒ δύ, αὖ ἃ 

ἔπτη ΘΟΠ 1856 ὑθ8.18. οϑύ Αἰμθη, Π]. 82 ἃ. αὰο οαγμλῖηθ Δ Ὀ] δ πὰ 
ἀθ ἀθγαπδ ὑγαοίαξαμη ἔα1886 ρθγαυδσα ρυΟ Ὀ8Ὸ1118 οοπίθούαγα θϑῦὺ 
Μρίποκι. οἵ, "Ἀ1η)8]. ΑἸθχ.᾽ Ρᾳ. 230. 

ἀἘ 



Π1 ΡΒΑΒΕΑΤΙΊΙΟ. 

τη  ΟΡΥΆΡΠΟ ποβίσο ἴῃ παυγαύϊαπουϊα 46 ουὰϊθ τηαὐδ- 

ἔ]0η86 β᾽ πο οὗ ρ θυ 8 η8Π|) ΒΟΘῚ ΤΠἸΘΏΙΟΥΔΠῚ ΡΥΟΡδ- 

θαύατα ρϑαοαϊδααθ 1114, ααὰθ ΑἸοχαμάον ΜΎΠαΪα8 Δ] 18 Υ 

παγγαῦ, 6χ δἰΐοσο ἰοπΐθ δΔῸ ποὺ δγοββϑιύϑ 6856 θχϊβίϊπηθ- 

Π]18. 81 ΘΟΙΌΠῚ αυ0αὰ86 αυἱ δὰ Βορθῦμι ργουοοδπὺ 
᾿πἸΘ.]οσατα ἢἀ 65 γαύα θϑί. 

οασταϊτὴβ ϑθὰ π ἔποὰπὶ ἔθοβδθ αἱ 468 ., ΠῸΠ ΠᾺ]}]ἃ ἈΘΙΒΌΌΤΩ 

αἶνταν, ἐγαβέα!α Εἰ] ῬΙΌΡομδμ.. ποοᾶῦυ]α δαΐθμι [ΟΥπΙαΒα 8 

Θ Ῥοθίδυα Π) ΒΘΥΠΊΟΠΘ ἀθργομαρία, οὶ ἴᾶπὶ ΟἀθγὰΒ οὐ 
ΒΙαλΐα8. 41] σπου οομ]οσογηῦ, δααϊάθιη ]6, η6 δοῦδ 
ΔΟΘΥΘ Ὁ]άθαγ, ΘΟ] ῦο Ομμζζο. 

Ρᾳ. 11, 18 Ἰερίμυβ: Ποσειδῶν τοὺς μὲν ἐκείνης 
«(τῆς γῆς δά! 1] χαρποὺς ἔφϑειρε, κῆτος δ᾽ ἐξαίσιον 
ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἐφώρμησεν αὐτοῖς. ἸϑαϊίοΥ τηαἰαῖο 

ΟΥ̓ΔΙΠ 6 ἀΘΥΡΟΓπῚ ΑηὐομἾ Π8 06 ἸΟ60 ΘΧΘΙΊΡ]Ι 8] ροϑύϊοὶ 

ΠΌΠΙΘΙῸΒ Θχϑύϊηχιῦ. τ] Δ 6]1οοὺ Βοθὰβ ἀθάογαὺ 

ἐκ δὲ ϑαλάσσης 
κῆτος ἐφώρμησεν 60η8. 

Ρα. 11,4: ἀλλ᾽ ἔφερεν αὐτῷ σχοίνους ὃ χῶρος 
καὶ ἀκάνϑας. πῖο Απίομϊπαβ πιρίγαμαῃ ἀο]θαὶϊῦ ᾿πΐϑυ- 

ΡΟΒΙΔΒ ὉΘΥῸ15 αὐτῷ οὐ ὃ χῶρος: αυᾶθ ΘΠ] ΘΧΡΌΪ]ΘΓΊΒ, 
πίθου ὉΘΥΘ5. ΠΘΙΟΙΟῚ ὑθη6 018 Θχι δα: 

ἔφερεν σχοίνους καὶ ἀκάνϑας. 

Ρᾳ. 11, 6 5ᾳᾳ. Χγ]αμάοΥν δα] --- οοά. ῬᾺ]. Ποὺ ἰοθο 
πη 1]1|8 --- : [ὠνόμασε] τὸν πρεσβύτατον ᾿Ερῳδιόν, ἐπεὶ 

αὐτὸν ἠρώησεν ὃ χῶρος. υἱίϊπηα ποθ ααθηὶ δά 

ἸῃΠΟἀυχῃ 1η οΟἀ. ΡΔ]. βογὶρύῳ [που ηῦ ἸρποΥα8. οδγίο 

ὈΘΙῸ Ρᾷ]. ποῃ δχῃιραϊ αὐτὸν, ααοὰ ἀθ 5ὰ8 οοπϊοοίαγα 

860 ἀραϊββθ ργοβύθίυν Χυ]διάθσ, οἵ, οὰ, ρῷ. 810. οὐἱὰβ 
ΘΙθα 81 δαουγαΐθ Ῥϑυρθηβι 8 8, ΠῸΠ ῬΟΥΘΙΒ ΠΟῚ 
ΠΟΠΟΙμάθγθ, αἰγὰη ἀοούαπι ἰδία αὐτὸν οπιπΐηο δααὶ- 



ΟΑΡ. 1|. ΠΠῚ 

ἀ185886. πᾶπὶ οδίθυϑ ἸοΟΐδ, ὉὉῚ ἃ ΟΟΟ]ο15. Δ]. Ἰϑούῦϊοηθ 

γϑοθαϊύ, βθά]ο ἤδηο Θομμμηθπιογαῦ; ποϑίγο δαΐθμι ἰοθῸ 

μος ἀπὰπὶ αἷῦ: ὅὍδ90 αὐτὸν ἰορῖ. Ῥτοῖπάθ 1]υ4 αὐτὸν 

τηϊἐἑατηὰβ 60, ὑπ πορδηὺ τρᾶάϊσο αποπιαθδπιὶ ααἱά 

Τϑιηδηθὺ ὈΘΙΒῸΒ ΠΟΘΙΌΪΟΙ ῬΟΒΕΘΥΙΟΥ ῬΔΥΒ: 

ἐπεὶ ἠρώηδσεν ὃ χῶρος. 
ααδ ΟὈδουγαύϊομθπι Εἰασθηϊο Ὠ1ὑίγ ἢ δοοθρίαμι 

τοΐθσο. 

ΡΩ. 18,12. 46 απΐῃο δὰβ Ἰθρίτηυβ: ὅταν ἀκούσῃ 
φωνοῦντος ἵππου φεύγει. ἀἰϊδιοοία Ηἴο πο5 ροθίδθ 

ΤΩΘΤΔΌΤα ἰθπθῦθ, 16] ΠΒΟ]Θη8 ὉΘΙΌΪ φωνεῖν 46 ΒΙπηϊία 

ΘαῸΙ 808 5818 ἀθοϊαγαῦ. ὑοοᾶθὰ]α ἀκούσῃ φωνοῦντος 
ἵππου ἸΠΌΘΥΒΟ ΟΥΙΠΘ 581 ἰθῦθϑ, Ἰρϑία8 ροθίδθ πθῦθἃ 
ΒΑΌΘΌΙ8: 

[ὅταν] ἵππου φωνοῦντος ἀκούσῃ, 
φεύγει --- 

ΡΕ. 82,8: ἐγένετο δὲ Πανδαρέῳ ϑυγάτηρ ᾿ηδών" 
ταύτην Πολύτεχνος ὁ τέκτων ἔγημεν. τἀογθᾶ ὑγρὶ8 

αἰδβιαποῦϊβ ἀοβουιρία τηθίσο ἀδούγ!οο δαἀβύτιοία βαηΐ. 
ἰάθη υα]οῦ 46 118 αὰ8θ ρΡρ. 82, 6 8αᾷᾳ. Ἰοσυαπίαγ: ἄχρι 

μὲν οὖν ϑεοὺς ἐτίμων, εὐδαίμονες ἦσαν" ἐπεὶ δὲ 
λόγον ἀχρεῖον ἀπέρριψαν κτλ. οὐ ἀ6 118, αυδ8 ρΡᾳ. 88, 1 
κἀκ τῆς κεφαλῆς ἀπέκειρε τὴν κόμην. ῬΟΥ͂ΓῸ 

Ρᾳ. 83,11: καὶ ἔδησαν ἀφύκτῳ δεσμῷ ἴταβίαϊαχμα 
ΟΔΥΤΩΪΠ8Β θηθιηιβ: απο ἀ6] ἀοοδ θυ] ἄφυκτος (1η- 

5801..1118) ἀοσθῦθ ροΐβθϑθ. ΠΌΠΊΘΙῸΒ ΤΘΟῸΡΘΥΔΠΙΒ πι0οᾶ- 
Όυ]ο ἔδησαν ἴῃ ἤπαο οοη]οοαΐίο: 

καὶ ἀφύκτῳ δεσμῷ ἔδησαν. 
Ρᾳ. 94, ὃ 3)4ᾳ.: Βότρης ἐδαίσατο τὸν ἐγκέφαλον τοῦ 

ἀρνὸς πρὶν ἐπὶ τὸν βωμὸν καταϑῦσαι. Β᾽ΠρΌΪΑΓΥΙΒ 
Ἰοουιΐξίο οϑὺ ἐπὶ τὸν βωμὸν καταϑῦσαι γρορίδιηαιιθ 



ΠΥ ΡΒΑΒΡΑΤΙΟ. 

τϑαο]οῦ. ααδ8 ἀΘγθα απ δἀοαγαύ 8 ΘΟΠΒΙ᾽ ἀΘΥΔΆΘΥΊΙΒ, τη ΘὑΥῸ 

ἀδοίγ]οο δἀϑυγιοία 6880 ἴδο]θ οορῆοβοθθ. οἰ υβάθιι 

ἔδΌυ]α 6 αἱ ίχηα ἀθῦρα ἃ. 17 [ἠέροπος] αἰεὶ ἢ δὲ με- 
λετᾷ πέτεσϑιαι ἴΔοῚ}]]Π1π|6 δα τηθύσγαπι ὙΘαΟΟΔΥῚ ροβϑαηῦ 
Ῥαχγίϊουϊα δὲ ροβὺ μελετᾷ ᾿πβουία. 510 ΠΘΠΟΙΒΟΙΠΙΌΓ: 

αἰεὶ μελετᾷ δὲ πέτεσθαι. 
Ρρ.θ4,8: Ζεὺς δὲ βροντήσας ἀνέτεινε τὸν κεραυνόν. 

Ῥοθέδηη δρίοατα διαϊγα {101 Ὁ] 6.18. αἱχ ἀπθίαπι, α 1 

Βοθὰβ ἀδάοχγιῦ: 
Ζεὺς δὲ κεραυνόν 

βροντήσας ἀνέτεινε --- 
ἀδηϊααθ ποὰ πᾺ]108 Ἰοθο8 ἔαρ. ΧΧΙ. σομίθῃιρ] ΠΥ. 

Ρσ. 98, 12 5ᾳ.: Ἑρμῆς ἐβούλευσεν ἀποκόψαι τοὺς 
πόδας αὐτῶν καὶ τὰς χεῖρας" ΄ἄρης δ᾽ ...... τού- 
του μὲν ἐξείλετο τοῦ μόρου τοὺς παῖδας, ἤλλαξε δὲ 
μετὰ Ἑρμοῦ τὴν φύσιν αὐτῶν. τιδπυΐοδέο οταὐΟΠ18 
αἰποίδθ ταάογα δαρδγθηῦ, 

Ῥᾳ. 98, 16 ργοχχ.: ἐγένετο Πολυφόντη μὲν στὺξ 
φϑεγγομένη νυκτὸς ἄτερ σίτου καὶ ποτοῦ, τὴν 

κεφαλὴν ἴσχουσα κάτω, τοὺς δὲ πόδας ἄκρους 
ἄνω, πολέμου καὶ στάσεως ἀνθρώποις ἄγγελος. Ὠϊ6 
Ἰοοὰβ ΟΥἹΡΊ ΜΘ Βαδηι ἃ ροθύϊοο θσχθῦρ]ο ἀποίαπι παπᾶ 

ἰθούθ οπυμύϊαῦ, αὐἱρρ 41 οὑπὶ τη] 8 ἀοοᾶθα]αὰ 6 

Ῥοθίδγαμι ὑμθηβϑαγο ἀθργοιηρίω οοπὑϊηθδῦ, ὑπ ἈΘΥΒΆΙΠΙ 

ΒΘγοΙοοσαη ἔγαβί 8 δἀῆπαί. ποι Ἰαἰθὺ τηθίσαμη 1Π 

ὉΘΙΌΙΒ 
τὴν κεφαλὴν ἴσχουσα κάτω --- 

Ρῖοὸ φϑεγγομένη νυκτός 

1) ποὺ ῬᾺ]. δβχβῖθθί. πϑβοῖο αὰὸ θυγοσθ ἴῃ ϑαϊδίομθ ταθα 
Ἰοριθανῦ ἀεί, αἰεί υἱταίσυμι Απἰομΐπυβ ΟΣ ΘΧΘΒΊΡ]Ο 8ὺ0 ροθίϊοο 
ἐγϑηβύα 1ὖ, 



ΟΑΡ, 1|. ΙΗ 

Βαθϑιῖΐο ἂῃ ρορύδ βου ρβουῦ: 

νυκτὸς φϑεγγομένη 
οὐ ρῖὸ ἄτερ σίτου καὶ ποτοῦ: 

σίτου ἄτερ τὲ ποτοῦ τὲ 

(εξ. ΟΔ11[1π|. Ἀγτηη. 1ῃ Ιοῦοπι ἃ. 9ὅ οὖ ορίὶρν. {1],4 50 }1}.). 
Ρα. 99, 1 8αᾳ.: [ϑεράπαινα)] μεταβάλλουσα τὴν 

φύσιν ηὔξατο ϑεοῖς μὴ κακὸς ὄρνις ἀνθρώποις 

γενέσϑαι. δαάϊτηυβ ρορθίδῃι: 
ηὔξατο μὴ κακὸς ὄρνις 

ἀνϑρώποισι γενέσϑαι. 
ογατα βαὺ ταὰ]ύαβ ὉΠΠΌΥΑΒ ΟΔΥΔΪΠΙΒ 410 ᾿8Ὲ8 Θϑὺ 

Απίομϊπυβ Π1ΌΘΥ8118 οἷα]: ΟΔΌΔΙΆΤΩ ΘΟΠΟΌΓΒΌΆΙΩ 18 1118 ΠῚ 

᾿ΙΠΑΌΒΠΙΤΙ8. 
Οδέθσαμη ἢ1Ὸ ΘΟΙΩΠΊΟΠΘΙΘ ΠΙοθαὐ, αἀαθηη 84 πηοάυχα 

Ὰθ]8Δ6 Απϑοηϊηΐαμπᾶθ 6 ΝΙΟΔΠαΥΟ βαμηρίαθ οδυΐδῃ) 

αυάπάδτα οὖ ῬτΟρυϊδ ἢ ἀἰΒροϑι πθ τ. οὖ 1Π40]6ΠῚ ΡΓδΘ 

86 ἔογαπῦ, 510 οὖ 8 πϑυχγδύϊομθθ, απ86 δὰ Βοθιιηὶ 

του υ αὐ, 84 ῬΥΟΥΒᾺΒ ΒΙ ΠΡ ΌΪΔΥΘΙΩ ΠΟΥΤΩΔ ΠῚ ΘΧΡΓΘΒΒΔΒ 

οὐ οοποϊπηδύδβ 6888. 

Θυοπίαταη ῥυῖτααθ ἴοπέϊαμη Πα] ΘΌ]ΟΥ πὶ 0]888518 αἰέοτα οἷδβ- 
ἤάοα Ῥσοθδαϊπηιβ, ἴδηι δα αἰύθυαπι ὑγαηβθαμυδ, δὰ “πὰ 

αυᾶτὰ οἱ ρογύϊποηῦ 1πᾶ]1068, αἱ ῥγδοίοσ ΝΙΘΘΠ ἄγαμαι 
ΒοθΌσμαγα Δ]]ΟΥ Τα Βουρίου μη ΘΧ]θοηὐ ΠΟΤαΪπἃ. ΟΕΠῚ 

ΟΟΙοΡΒβοπῖο ροϑία δομ σα" 811 ΒΟΥ ΡΟ ἴῃ οπύϊα 
πού}}8 ἴ80.ὄ 1 Χ ΧΙ ΧΧΙῚΠ ΧΧΥ ΧΧΧΥ͂ δἀβουϊρέϊβ. 

ϑχοθρίο υἱύϊπιο Ἰοοο, ααἱ ἀρογῦθ τα }]8 οϑὺ --- ἱπέθγοϊ αὐ 
δῃῖτη ϑαουγαία αὐδπηὶ Οδὗθ ΒΒ ἸΟΟΪΒ ΤΘΡΘΙΙ 8 ἀθδὶρ- 

παίϊο Ἰοοὶ ΤΥδηβἔοσιπδυϊομαπι ἃὉ Απίοηϊπο τοβρθοῦὶ ---, 
ΝΙΟΔΠΑ͂ΟΥ ἀριηθῃ ἀποῖϊύ. ἰ᾿ἰϑύαγαση θα] σαπὶ ἱπάο]θ μι 
οὐ αϊροβιθομθιη οὐπὶ 1πὐθηὐ 8 ΘΟμ ΘΙ] ΔΙ, ΡΓΟΥ- 

8.85 δ ΘΠ 46Πὶ Θ88 ταί 6 ΠῚ ΘΟΠΙΡΟΒΙα5. 6886 ὉΪΑΔΘΠΊ.Β, 



ΤΥ] . ῬΒΑΒΕΑΤΙΟ. 

δ αὐδπὶ 1188, αὰᾶ8 δὰ ΝΙοδπάγαμῃ ΓΘαΙΥΘ Βαρτα 60- 
ΘΟ ΪΤα8. ἅτ ΟΠ 51 Πρ ]86 ΘΆΓᾺΤῚ ραγύθβ ρύθ ᾿πϑ 

56 Θομδογθαηῦ, ἰδ αὖ 1Ρ888 δὰ ἀπὰμῃ δαοίουθ ΥΘΌΘΥΟΙ 

ΘΟ ΘΧ ΘΟΠΡ] ΥΙθ 8 ΟΠ Ι θ 8 ΘΟμΒαγοϊηαΐδβ 6886 δ] ποθδΐ, 

οαμπαὰθ 10 116 {ταβύα]α 16] πθβυϊρία οὐ 0 18 αἰπούδθ 
ΒΟΌΪΒ 8686 ΟΠἌγαηῦ, αἱχ 110 ρούοϑὺ οβ86 ἀυθιθαέϊο, 

ααϊπ Απἰοηϊηὰβ {1 ΘΓ8]15 ἀπὰμπῃ ΝΙΟΔΠαΥᾺπΙ 1 Δ Ὀ0}18 
1118. σϑίθυθη 8 βθοιΐαβ 810. ἴΐθι ἴα. ΧΧ δὰ ἀμὰπι 

Βοθαπι τα, 
Εγσο δἱίθγα οἱαββὶβ (0 θυΌσβὰ5 ἀἸαθσβα ἱπάϊοὰ- 

Ἰοσαμπι Τοηύϊ πὶ σΘΠΘΥα ἰπὔθυ 86 ἱᾳπούα οὖ οορυϊαία 6χ- 

δι οῦ: χαογὰπι αἰύθυτιη, αυοα δα ΝΙοαπάτγαμι ΒΟΘΌμα 6 
Ῥεουοσαῦ, ὉΘΓῸΒ Απξομηὶ ἔοπμΐθβ δροσῖὺ; αἰΐοσαπι, ααοά 
8]|105 βουϊρύοσθβ ραγίϊτα δάἀιποάσπι αὐβύγαβοβ ἰδυδαῦ, 

Βῖπθ 846 Ἰδοίαθαπι οϑὺ. ῥυΐὰθ σθπαβ ἃ δοάθπι αἰτὸ 
ἀοοίο ρϑυβουιρύα μι 6888 ἃ 40 1Π61668 ὈΥΤμ86 ΟἸΔΒΒ18, 

ΠΟΙ οδὺ αυοά ἀἰἸβουῦθ Π]ΟΠΘ81η. 

τἸιάοϊοβοατο- ΒΟΥΒΙ8Π ΠὰΠΟ 6 ΤῈ 810 ἱπάο]6η1] ΘρΥΘΟΊΔΓΆΙΙ 
ἀιοαίοσατα, 84 ΝΙοδπθγαη Βοθαμηααθ βρθοίαῃθίαπι ποὐα! τα 

Ῥ80}]0 δἀουγαίαβ ΘΧΔΙΠαΥΘ. αἀαᾶθ ἰδηΐα οὐπὶ 41]1- 
σομύϊα ἰδηίδαυθθ δάθο οὰπὶ ρουιύϊα ΤΥΎΔΗΒΙΟΥτ δ ΟΠ τα 
ΟΟΙοΡ Ομ ροθύαθ Ἀθπουδηἀ]αὰθ. ἀδὺϊβ ΟΥ̓ΒΙΠοροπδθ 
οοπίθοθαθ θ5886 ΠῈ]Π1Ὶ ἱἀθηθαγ, --- αΌΪΡΡΘ ΒΙΠΡῸ18 ἸΟΟὶΒ 

Ῥγαθύθυ. {ἰϊδα] πὶ ΟΔΥΤΏ]Π18 ἃ τα ὑπορΎΆΡ ΠΟ ΠΟΒΟΤῸ 807- 

Ῥαὺϊ παμιθύατα ΡΥ Βθάι]ο ἱπαϊοδπύ ---, αὖ 58.015 δοπ- 

βίασθ δχιβύιπιθηι, ϑδαοίουι 1Πᾶγὰπὶ αἰταβαὰθ ροθίδθ 

ρ88 οδυταϊηᾶ ργαθϑίο [11886, 6 αὐἱθὰβ αΠσϑηῦθυ οὐ 

οοπβέθηἑου ἰοοοβ 80 Απίομϊηο [υλῦογα!θ ἀθβουιρύοβ 6π0- 
ἰαγὶδ. ὑγ88 Ὁ6γῸ 11105 Ιοοοβ (ρᾳ. 10, 12; 81, 20. 117,2), 
ἊΌῚ Θδχδοίδμι ἴομἑβ ἀθβιρηδύοηθπὶ ἀθβιἀθυϑιηὰβ, ἀ6- 
ἐγαποδύοθ 6886 Π6Π10 ΠῸῚ υἱοῦ. 



ΟΑΡ, 11. ΠΥ] 

Ῥαυοῖβ ὑγαηβίσατη οὰπὶ ἰου θα Ο018588, ΟἿ] ἋἸΛΟΒ ἐοτέϊα οἱαβεῖβ 
1105 ᾿πάϊοα]οβ δαβισπδαίΐτηυβ. ααϊθ8 πθὸ ΝΙΟΔΠαΥΙ τ πο 
πος Βοδὶ πηϑηΐο ἢῤ. αυογαμι ἱΠαΙΟΌΪ]ΟΥΙΏ ῬΥΪΟΥ 
ἔα. ΧΧΧΠΤΙ δἀροβιύαβ δὰ Ῥμογθογάθιῃ ρτουοοδῦ, ροβίθ- 

ΤΊΟΥ ἴα. ΧΧΧΤΧ δαϊθοῦαβ Ηθυτηθβιαπδοίθιῃ Ἰδαααί. ἢα]Ὸ 

ΟἿΣ ἤάθηη ἀθηθρθιηὰβ, ΠΟ Βυραϑὺ ᾿υδϑὕϑ οα88. [1Π1Π10 

ΒΌΠΠΠ1Ο ΟΡΘΥΘ ῬΓΟΡΔΌ116 οϑὺ, δ Ηργιηθβιδηδοῦθ 1η ο8Υ- 

τηΐηθ, αυοα “Ἰμδομ ϊοπὔἢ Ἰη ΒΟΥ ρβιν, Αὐοθορ Οὐ 8. ὑγβύθ μι 

ΔΙΊΟΥΘπὶ ΥΘ]αθαπὶ 1886. οἱ. ΒΟ “Ηογηιοδίαη. γοϊὶ.᾽ 

Ῥῷ. 96 5ᾳᾳ. 46 ῬΒογθογάθ ᾿ηΐγω τ] ἀΘ ὈΪτη 8. 
ἴδπὶ ΠΘΓῸ ρυϊαβαῦδη ἀ6 Δ 0}18 βίρ!μο Φ᾽ ογπαίῖβ ταῦαῖδο τι- 

ἀϊοᾶπι, ὈΓΘΌΙ ΟΣ αα]α ἀ6 118, αἀ88 ΟΠΙΏΪΠΟ ἔομ λα πὶ 11- μπῶ 

ἀἸο0}18 οαγοηῦ, ᾿πἀϊοαηάυτη 810 ἀρουϊαμη. βϑαπὺ δαΐθηὶ 
Βδθ: ἔαρ. 1 ΧΙ, ΧΙ]. ἀθ αυαδγαπὶ οΟΥσΠΘ ΠΘΙΏΟ 
ῬΥΠάΘῊΒ 6710 ἀπ ιΐαγο ρούθϑὺ: ποιῖρθ ὟΙ δὰ Βοθιυῇ), 

ΧΙ, οὐ ΧΙ] δὰ Νιοδπάγυμι στϑαοοδπᾶα δὺς οὗ Οἀθυὶ 
4155. Ρᾳ. 2 84ᾳ4ᾳ. αὐἱὰ πάρ οἰβοϊθυῦ ὁ ἀποῦδι ΒΌρτα 

Ἰπα]ΘΌ]ΟΥαμ δαοίογθια 1ρ88 ΠΟΥ ᾺΠὶ ΡοΟΘίΔΓ πη ΟΔΥΠΉ]η8, 

ἴῃ τ] 18 ΠΔΡυ850. τϑοΐθ βίαίαϊτηιβ --- πὸ ἀαὈ]ο, 
4 δῖα 810 ποβίγϑ ΟΡΙΏ]Ο ---, δοΟμβθαυϊυῦ, οὐϊδπὶ 

ὑγῖα 11ὼ οριΐα ΟἸϊτὰ ργδραϊθα ἔμ1880 ἴοπέϊαπλ πο- 

ἐ}158, αὰδθ πΘΒ010 α'ὸ οαϑὰ Θυϑηπθυϊηῦ. ααοα αυΒ1Ὲ 

ἴδοι θαθηῖσο ροὐαοχι, 1ηἰθ] ] σοῦ, αὐϊουτηααθ 11}1π|8 

τη αἹ δαποίαί!οη 88 ἴῃ ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ δαῦ 1Π’ΘΥΊΟΥΘ οΟαΙΟἱ8. 16] 
Ῥούϊα8 οοάϊοαπι πιδΥρΊη6 ΘΟμ]οοδίαβ {1856 Ἰῃ ΘΙ] ΠΟ δ. 

ΟἸΩΠΪΠΟ οχίγθπῶ Ἀπ ΟΠ Ή1ΔΗ1 1106}}1 ΡῈΥ8 Ρ6Β81π|6 δϑύδὑθηι 
ὑα}10, αὐοπίατι οὐΐαπι οοπίοχίαβ αἰ πᾶ ῦαπι [ὰ θῸ] ΔΙ ΌΤΩ 
Ταΐβουθ ἰδοῦ ]8 ἰδοογαύαβ δύ. 

δῖα 60 ρῥχουθοῦϊ Βυσαι8, αὖ γϑούϊαβ αἀπᾶπὶ δηΐθ- ζαραϊδο 

μας ἰδοξαπι 6βὲ βἰρηίΐ ὦ (40. ΧΙΥ͂ ΧΧΧΙΥ͂ ΧΧΧΥ͂Ὶ πὸ ὃς 
ΧΧΧΥΤΙ δαϊθοὺϊ οτἱρίηθμι ΧΡ] ]ΟαγΘ. ῬΟΒΒΙ 8. ΘΔ ΠῚ 



Ὑ]Ὼὴ1 ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ. 

81 ΟΟΘΠΟΒΟΘΙΘ ὉΟ]ΘΠΊ.5, ἔα Ὀ]ὰ5 δὰ αυδ8 δαριούαπι δδῦ 

ΔΟΥΪᾺΒ ἱπύπθδη ὨΘΟΘ586 δύ. δίαιθ δρυΐ ΧΙ 
αὐϊάθῃ 6 Βοοὶ οἴβοῖπα θη ῖββᾶμι θ5886 μαι α1861]6 
οϑὺ ᾿πἐθ]]θοῖα. οἵ. Κπαβοὶς. “Ἅπαϊ, Αἴ6ῳ.- Πορι. τα. 10. 
ΘΟΙΡρδγδ, οὐδ) 518 ρρ. 90, ὃ 84ᾳ. ποβίγϑθ δαϊθ]ο 15. Οὕτη 

Ῥα. 15, 18 εὖ 18, 9: ρουὸ Ῥᾳ. 90,1 οὰπὶ ρρ. 92, ὅ. 9. 
Ρουθ ἀαθιξαίϊοπθ ἀδοαῦ, ααἱπ ΝΙΘΔΠάΤΘδ6 βἰηῦ ρτοβα- 
Ρῖδθ ἔα. ΧΧΧΤΥ͂ (αὰδ8 ᾿πύθργατη πουβαπι Πογοϊοαπι Θοα- 
ὑϊποὺ, οἵ. ποβύγϑτῃ δαπού. δὰ ρρ. 116,18) οὐ ἔα. ΧΧΧΥΠ. 
146 ΚΑΙ Κυηϑηηὶ ἀ155. 6 Ηἱρροῖ. Ἐλιγὶρὶα. χιιαοδί, ποιιαο.ἢ 

1882 ρρ. 89; ΟαοΥ) ἀ158. ρρ. 84: Ηο]]α πὰ ̓ Ηογοοηυδροῖ ἐγ ἃ. 
σγ. γι}. 1895 ρρ. 22 βαᾳ. ἀδῃῖααθ οὐΐδιῃ 80. ΧΧΧΥῚ 

τι ΧΊ πᾶ, ΘᾺ ῬΥΌΡΔὈλ 1ῥαΐθ δὰ ΟΟ]ορμομίαπι ρορίϑιῃ τ- 
Τουτὶ ροΐοβύ. οἵ, Οὐ. 4188. ρᾳ.. 52 ποὺ 8. ἢ15 ῬθΥρθῃ818 8ὶ 
δαοίογθια Πα] θα] σα πὶ ΝΙοαπάσαμι Βοθασπααθ οἰῤαη τη 
1185 αυαοαὰθ ααδίναοῦ ἴα υ]88 δὰ μο8 ροϑίδβ ὑϑαᾶϊγθ 

ῬΙδπθ ἸρΊΟΥΑΒ886. ΠΘαΌΘΟΌΒΏΙ ΟΥΘῚ0116 6586 Δα ΔΊΘΥΟ, 
ὨΘΙΏΙΠΘΙΩ Τ1Π1 ΠῸΠ δα βιραϊαίαγ απ 6550 οομῆάο. 8ῃ 
ἘΘΙῚ 511Π1116 δϑῦ- ἃ αἸΤῸ ἀοοΐο, ἰῃ Βορὶ οὐ ΝΙΟΔΠαΥΙ οδΥτη1- 

ΠΙθ 8 τηὰ]ύατα πἀο]αϊαῦο, 688 ΠΟΠ ἰππθηΐαϑ 6886 ὃ αυ86 

ΟΡΙΠδὐΟ ΟΠ ΡΘῚ 86 ὈΥΟΥΒᾺΒ ΥΘΙΟΌΪα ΤῊ]}1 Ὁ]ΔΘΡΌΥ 6586, 
ἰὰτη φῬγορύίθγθα, αυοᾶ δὰ ἔδθυϊαμι ΧΧΧΙ ἀπ] σοπύου 1116 
δαποίθα!ῦ: ἱστορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων β΄. οαἱ ἴα- 
Ὀυ]46 οὰπὶ ἃτραμιθπὺϊ δα βηϊαῦθ ᾿πποία 81} ἔα. ΧΧΧΥΠΙ͂, 
Βαυα 1 τηᾶρηο βρδέϊο δἰΐθγαμπι δῸ αἱύθσα ἴῃ ΝΙΟΔΠασΙ 
ΟΔΥΤΩΪη6. βοραγαίδηι [1886 Πα θοῦ. ἀ6 ΝΙΟΔΠΑΥ ΟΡΘΥῖΒ 
αἸβροβιύίομθ υἱά. Θομ πο ἀοσ] ᾿Νοαμαγ.᾽ Ρρ. 44 (αὶ 
ὑδιηθη ΠΟῸῚ Οπιηΐῶ γϑοῦθ αϊβοθρύδαϊν αἱρ ἀοοία8) οὐ 
ΡΙΔΘΒΏΙ 185. 6 Νίοαμπαγο αἴλίδχιιο ροοίδΒ Ογαροῖα αὖ 
Ουιϊαϊο ἐγη πιοίαηιογ]οδίθιι5 οοηϑβογιϑομαὶβ αα]ι δι δ᾽ (Ηαϊὶβ 
1889) Ῥᾳ. 18. Εἷπο πυπαάιδηῃ τὰ] Πϊ Ρουβαδάθθο δ] θσὶιβ 



ΟΑΡ, Τ|. ΠΣ 

ἔα υ]86 ἐοπίθμι αἰγατα ἀοοῦμπι ΘΟρΉΟΙἾ856 δ] θυ 8 Ἰσπο- 
Τ88856. [Π]Π10 ὉΘΙῸ ὐἰγ]84.6 ἔομύθηη ῬΟΥΌΘπ6 ποπογαῦ, 

564 αὔὐδτὰ δὰ αν. ΧΧΧΥΠ δἀροβαθγαὺ ἔομ 8 πούα]δπὶ 
οϑδάθιηῃ ῬυτΌ06116 δοβιυ δ, οαϊὰ8 πθβυρία ἰδπὶ ΒΌΡΓΤ 
ἀθρυθμοπαϊπηα8. θα μάθη βουίθμι 118 ΟὈἑ1ρΊ 886 1Π610Ὰ]]18, 

αυϊρυ5 ἴα. ΧΙΥ ΧΧΧΙ͂Ν ΧΧΧΥῚ ογπδαογαῦ, 11] οϑὺ 
ἴᾶάτὰ αὐυοὰ αἰ έθαγηυγ. 6 ααϊθὰβ οἰβοϊναγ οορίθαγααο, 

ΒΙ ΠῚ δ 4 ῬΥΪπιὰθ Οἷα 5818 δαοίουθ ἃ] ματα 6586. δὰ 

“ΘΙ ΠΔΠῚ ἸΘΙῸ γοίθγδπιβ βΒο]Π]οοῦ δ Πυμηαποῦ πὶ 
Δ᾽1Ίαάθτα [οηύϊαπι ΑἸὐομΠΙ Ἰσπᾶσυτη. [8118 δαθθη ΠΟΠΠΘ 

Ἰᾶτα ΒΌΡΥΘ ΠΟὈΪΒ ΟΡυΐδηῃ ἰδούαβ οϑὺ ρῥγχγοίδθοίο οϑὺ 1116, 
ΑΙ δὰ ρϑῃυϊμοβ 8ἃ0 ΘΙῸΒ ἰοῃξϊαμη ᾿παϊοα]ο5 8]10- 
ΤΌΤ 5ΟΥΙΡ(ΟΥαΤα που δΔαρ]αύ παι. ἴῃ οαϊὰ8 ΘΧΘΠ.- 
Ρ]ΑΥῚ ΓΔ] γαγα Δμὐομ  ΠἸΔΠΔΥΆΤη ἰᾶ πὶ ΡΔΥ Π| ΘαδΏ 1556 
ΘΘΠΒΟΠάΌΙη οϑὺ ἀθίθυθϑ ᾿πάϊοθβ οπύϊατη. ἱπαδδύσδηαοβ 

Ἰσιυ Β1Ρ1 ργοροβαϊῦ δαοίοστθθ ρα ]ασαπι ἔοηύμιπι 1η- 

ἀ1ο6. οαγοηύίαπι. ΠΘαῸᾺΘ ὉΘΙῸ, αυϑηηααδηι 88ὺ ἀοοίαϑ 

6] ῥῬούϊιβ ΘΟΎΘΡῚΒ ΒΌΌΒ1Ἃ118 οὐ δάμη] 100}18 ᾿πβύγαοῦαϑ 

ἔπ]586. υἱἀθίογ, δὶ οομυρηῦ, αὖ ΟΠ Π65 ἔαθ]885 ἀδεσπό- 

τους δα οογίοβ διαοίοσθβ γθαοοαγού. π60 1ἃ ἀΘΠ ΓΔ ΠΏ, 
Βα] ἄθτα δυσαπθηΐα, Ρ] ΕΥ̓ πΙ γα πὶ 46 11118 ἔτη βαπὺ 6χ- 
αυϊδιύα ὑδηαὰθ ἃ ὉΟΙΡΑΙῚ ταν ὑπορΥ ρου ἀοοίγϊηϑ, 

γτϑέγυβα, υαὖ ἃ 8118 θὰ8 ρυϑδοίθυ. ΝΙοδπάσγασῃ δαὺ Βοθαμη 

Βουιρύουιθυβ το]αΐαβϑ 6586. ἊΪΧ 810 οὐ 1 0116. ᾿ἴδαὰθ ῥγο- 
Ὀὰ8 1116 1 ογαΐου, ααοὐθηβουσηαὰθ Θαθηὐαβ δ ΒΡ6ΠῚ ΠΟΙ 
γοβρομάογαὺ πθαὰθ βουιρίοσθην ἱπάδραγθ δἱ οοπέϊρογαῦ, 
αἱ Ιάθπι δἴαπθ 1 ὈΘΓΑ]18 Ππαυγαγθῦ, ΤΩΔΥΡῚΠΙ δαρίηρθ- 

μαὺ --- βιἰποουιίαβ θ᾽ ὰ8 ΒΌΠΙΠΠΟ ΟΡΘΥΘ οοπ]δυθδηάᾶ “-- 

βἰση]αη ὦ 1. 6, οὐδὲν ἔχω υἱἀο]ϊοοῦ αυοᾶ ἀ6 ἀποίοτθ 
Βυΐϊὰ5 ἴαθυ]αθ τοΐθσαμι, οἵ, Ἡδυομθσαμι 1]. 1. ρὑρ.. 807. 

Νίυμο 8ὶ ρἰδοοὺ θυ] ΧΧΧΙΠ 508 0110 ἱστορεῖ ΕΠ 

“- 



ΤΧ ΡΕΑΒΕΑΤΊΟ. 

Φερεκύδης οὐπαΐατῃ, αὐδάθ ΒΌΡΥα ᾿παϊοίατη τηθαπὶ 588- 
ῬΟΠΑΙ, ἴῃ ΘχαμΘη ἀοοθμα8. ὨΌϊὰ8 ἹΠαΙοα] τη ἔοποβ 

40 ΤΪΠὰ8 ΡΥΪΟΙῚΒ αἰτ] αἀοΟὐϊ 5.110 Θ Χο 1888. ΔΡΌΣΟΥ, 
ΘΎΔΙἸΒ511Ὼ1 οΟὈβίδηῦ ΒΟΥΆΡΌΪ. ρῥυπηατα αὐἰάθπι ΡΠΘτο- 

ΟΥ̓άθια ἰρϑαπι 80 Απίομϊπο, αα], αὖ ᾿πΐτα ]ἀΘΌΪ πη 8, 
ΑἸΐοσο ροϑὺ ΟἾγ. παῦ. βαθοιϊο 16] ὑθγίϊο ᾿πϑαμΐθ αἰχ 8856 

υἱἀοίαγ, Ἰοοὐιαύαμη 6856 διὰ [86 1186 χαϊδαυδιη ογθαάϑί. 

οἵ, Τωμαοίϊκκοὶ 4158. Ῥηογοοψαρα᾽ (1898) ρᾳ. 26 τπιϑ4, ἀοὶπμάθ 
οἰδαπαϊ γαύϊο ρᾶύαμι δἀουγαΐα Βα ΒρΙ οποία τηοαθί, 564 

ἔογθαββο ἢ16 τῃϑπιοσῖα τη]. ὈΘΥᾺΤῚ ΟὙΘΟΪΒΒΙ ΠῚ ΠῚ 
ἀδηϊζαῦβ 1118 ᾿π 4108} ἀΥσαμιθηθατμη ᾿π46 γθρϑίθμ πὶ 

ἄποο, αυοα θυ] ΧΧΧΙΠ βἰηρσα]αυρὺΒ ΝΙοδπαγοὶ δτίϊ- 
ΠΟΙ ΒΙ0 18 πούαϊα οϑὺ. ργϑϑίθσαατα Θμ]πὶ ααοά ρούϊα8 

ἀφανισμόν πατταῦ, αὐδπὶ ὑὐδη βίου πη ίϊοπμθηὶ --- ἀφα- 
νισμούς δυΐθηι ΝΙΟΔΠαΤΟ ἴῃ ἀ6110118 ἔπ1886. οοπδίαί, οἷ 
ΘΟΒΘΙἀοΥῚ ἡ Νίοαημαγ.᾽ Ρρ. 48 ---, ἰρϑὶ ἀφανισμῷ 560 
Ἰοπρσὰ ρυδϑροβιΐα δῦ μδυγαῦϊο γθ8 δηὐθοθάθηΐοβ ἄ6ο]8- 

ΥΒΏΒ --- Ρ]8π0 ἀβ τοῦθ ΝΙΘΆΠασΊ. δοοράϊὺ ααοά ἀτρὰ- 
πηθηὔατη ὑγδοίαθαπι δ σθηὰβ 4. ἃ. δρϑυϊο] ΟρΊ ἢ Ρ6Γ- 

ὑϊηθῦ, [18 46 οδιβὶβ 8Ό Απίοπίπο [ὰθ6γ8]16 ]. 1. πομ 
ἰᾶτὰ Ῥῃδγθογάθη ααδηὶ ΝΙοδμάγαπ Θχβουρύσπι 6586 
6ΘΠ860, ααθπὶ ἴῃ αὐᾶγίο Ὀγοὺ ΤΥΔΗΒου δὐϊοπα πὶ ἀθ 
τ Όυ5 ΤᾺΘΌΔΗ8 60 1586 θχρ]οσαία οϑὺ γθϑ. οἵ, δ. ΧΧΊΧ. 
πδϑοΙΐαγ, αὖ ποία ἱστορεῖ Φερεκύδης ἃ0 αἸίθσο 
ΠΟ ἀοοίο ῥγοΐβοία 51ῦ, «αἱ ΟἸΠΪΠῸ ΓΘΙΆΠΙ ΒΟΥ ρύΟΓΘ5 

ἃ ὉΟΙΡΑΥΙ ΟΟρΠΙΟηΘ Ρ801]0 τοιού ἰδαάδτο δά- 
διηδαϊ (οὗ Ρᾳ. 11, 10 ᾿ϑανάδας ᾿Αμβρακικοῖς οἱ 
σ. 111,2 Μενεκράτης (ὃ Ξάνϑιος “υκιακοῖς). ουϊὰβ 
Βα] ὐαΐθ ρογϑρθοία δαἀοαγαί!β οὐϊδιμ ἀθ ἔα θ.}18 ἴῃ- 
ἀἸου}18. ῬΥΟΥΒῸΒ ΘΑ ΘΗ 8 ἰμαοαγθ ΠΙΟΘ 6. αυὰ8 ἃ 
ῬΥΙΟΥΘ αἰγοὸ ἀοοῖο ποία] β ἀθγὰπιὶ ἔοπύθμη ἀθοϊαγαπίϊθιιβ 



ΘΑΡ. Πι΄ ΠΧΙ 

᾿πϑέγὰ οὗδβ [1586 βαρτα δἴαεθιη ΘΟΙ ΡΤ Ο ΘΟ .5. ΠῸΠΟ 

Δαἀο μα οϑὺ, πΠ6 80 δ᾽θυο αὐ] θη Θἃ8 ργϑθί θυ 8888 
6888 4Ὁ]Π ΒΡ ΔΥΘΗ ΙΓ ἈΘΙΙΒ1Π11168 6886. ἔογίαβϑ15 6ὶβ 10018, 

ὍΌῚ πῸπὸ ἔομ χα πούδϑ ΓΘΑΌΙΓΙΤΉ 8, ΒΙΡΊ ΤΩ 4 Ῥοβαθγαῦ, 
αυοά ρῥτορίθε. ραγυϊαύθμῃ [801]}}Π|τὰ ᾿ἱπέθυϊγθ ροὐογϑί. 

ΟἀθΥ] ὑθτὸ ἀθ ρίρυιία ἀοοῦϊ 11 ογαύουβ Βὰ Ὁ ἥπθιῃ 
ἀοἴδβϑι ορὶ παῦϊο 6] δὸ σϑίαϊαίασ, χαρὰ πο αἰ ϊη88 

80146 Δ 186 πα] 00}18 οαγθηΐ, 564 οἰΐϊδπὶ βοχίβ. 66- 

ἰθγὰπιὶ βοη θη πιθῶ τθῖᾶ 6886 ΔΥΡΌΪΥ ἹΠαΙΟᾺ]1Β 

Ῥαγύμθη δ ηΐβ, 46 αυ] 5 ἸΔΟΧ ἀἰΒβθυθη 1 οΥὺ, 

ϑδα ἴὰπι ρῥ]αοθὺ βιϑίθσθ ῬϑΌ] ΒΡΟΥ σταάαμῃ. υὖ αὰδθ 

Βασαβαθθ ΘΓ Π]8 ῬΥΆΘΟΙΒ6. ΘΟΙΩΡ]Θοΐαυ, ᾿ἱπαϊοα]οβ [Ὸ1- 

ἐϊαπὶ ΑὨ ΟΠΙΠ]818 ἴα Ὀ0}15 δαροβιίοβ ἴθ ἄπο φθηθγᾶ 
ἀἸβοθάθσθ ὑἹ ΔἸ πη 5, φαοΥαα δἰξθσατα αὐἰαὰθ Π46 ἀϊρη απ 

Ἰοοΐοσθθ ἀθ ὉΘΥῚΒ βου ρύουἹβ ΤΠ θὰ8 οἀοοθῦ, δἰ θυτιηὶ 
θοάριῃ ἔϑυμηθ ἰοθὺ οὖ πΌΘΓῸ ὨΔΡΘμαατη θϑὺ απ οἰαυ- 
5.15. 1118 ἱστορίαις ΒοΠΟ]Ἰοσαπι ΗΙπθυ]θουαπι δὰ ]βίο- 

τῖᾶπι ΓΟ] Υθτὰ ρου πθηύαμι δα δοίϊβ, 46 ααϊθὰβ ᾿γ8θ- 

οἷἶαγο αἰβραύαν!ὺ ϑοινγαγύψιαβ ἴῃ ᾿ϑερρίοηι. απη. ρλιϊϊοὶ.᾽ 
10}. ΧΙ] ρος. 406 544ᾳ. ΡῬΙῸ 6018111 δαύθμηι ἀἸβραυ τ αία 

ΔῸ ἀποῦθυβ ἀπο υ818 δαοίουιθα8 ἱπαϊοῦ]ο8 ΘΟΠοΙ πη αΐοϑ 

6886 ΠΟΡῚΒ βέδύπθπααχῃ ζαϊύ. 

ἴαπὶ αὐγασηαθθ δαοίογθαι ρϑ}]0 οδγέϊι8 ἀΘΠΉΪΓΘ αἰνοτίας μο- 

ΘΟΠΘΠλαΥ, δύαμιθ δα ΡΥ]ΟΥῚΒ ΟὍΠΘΥΙΒ ῬδΥΘμὔθμ ΔΚ ΙΠ5 ἀδερλίδεν, 
ΟἸΓΟΌΙ ΒΟΥ θοπἄππι δίααθ δᾶθο ἱπαθϑυραηα πη) ΠΊΔΧΙΠῚ] 
πιοτηθηδὶ οϑὺ, ααοᾶ θὰμπὶ Απδομϊηὶ [106 Γ8}18 δαοίουαβ 

ΡΘηϊδα8. ΒΟ 1556. ἰρϑίβαθθ ΔΒ] 115 αἰ] σοι Ἰββίπηθ ἔθ η- 
ἄππαη πούα]αβ οομἔθοῖββθ οορηοιίπιαθ. ααΐδβ Δαΐοια ἔαϊὺ 

'Ρ886, 81 418 ρ]δοθὺ, Απίομπίηιβ 110 γα} 185. αὐοὰ αὐ 

βίαϊιδπι, τη χὶπθ θὰ τ δἀάθοοῦ, ααοὰ ΠΘαΌϑα.Δ ΠῚ ΟΥθ- 
α1}0116 οβϑῦ, βοῃο]αβδίαθ 6] 1ιὐξθυαίου! ἃ}}} 5860 .}1 ροϑύ 



ΧΠ ΡΒΑΞΒΒΑΤΙΟ. 

ΟἸμισ. παΐ. 1 τ6] ' ᾿Ἰρϑαιῃ Βοϑὶ οδυπιθη δαὺ Ἠθγμθβὶδ- 

πδούϊβ δαὺ ΝΙΘΔΠαΥῚ (οἴ, Βομ ποιά ουὶ ᾿Νίσαπαᾶνγ.᾽ ρα. 10 8α4ᾳ.) 
Ῥταθβϑίο {01886: πθάμτη 51π|}} ΟἸηηΐα ἐσαὶ ΠδΙα 6 ΟδΤ- 
ταὶπϑ ἰδέ, βαὺ Υᾶγ0 Ἰδαἀαύα πθὸ δΔῸ τ} 018 5018 τη Δ η 105 

ἀο]αΐδ ΡΘΓ1586 υἱἀθηῦαν πδαα τὰ τα]ῦο ροϑὺ Βθου] ὑγτὰ 
Ροβὺ ΟἼχ. παῦ. αἰΐθσαμα, αὰὸ αὐάθπὶ ΑἸΘΧΘΠαΥΠ08. 6]18- 

46 οορπϑδίοβ ροθύδϑ υια]ύατη 8δὸ αἰ] ρθηΐοσ Ἰθοὐ  αΐοβ 

6886 Υ68 οϑὺ ποὐϊββίπιᾶ. πθαὰθ Π6ΓῸ]6 118 οὐδύαὺ οδιβδ, 
αὰο τ]πὰ8 ΑΠπϑοΟμΙ ΠῚ ἸΡΘῸΠπῚ ΡΥῸ δαοίογθ ὈΥΘυϊΟΒΆΓΌΤΩ 
πού]γαπι Πα ΌΘαπια8. πϑιηαὰαθ αὐ ἃ ῬΑΥ ΘΠ 11061}1 

ΘΟΙΒ1Π10 Θ᾽ α8 Τ]06] 1Π610Ὰ}1 ῬΤΟΥΒᾺΒ ΦΌΒΟΙ βαηΐ, απο 
ΑἸΠ]Πὰο] 46 οβίοπαϊῦ ἨἩργομοῦαβ ἴῃ ᾿Πογηιαθ᾽ ὅ0]. ΧΙ 
Ῥᾳ. 809 8αα., 1ώ ῥτοΐδοθο Π1}] οδὺ, αᾳυοα 1:ῴθπηι ἀ6 1106- 

ΤᾺ}18. Βουιρύϊοπθ βὐδύαθσθ π08 οοραΐ. Ἶ) 

αἸτοσίαα β- ΝΌΠΟ 8 Δ] ΘΥΙᾺΒ ρΘΠΘΙῚΒ ΔαΟΟΥ̓ΘΠῚ ΠῸΒ ΘΟΠΘΥἑΔ 5. 

ἀοοίμο Πῖος Τα ϊὸ Ἀ16 501 Ποοὐ ἸΏΡΙΡΘΥ ᾿ὐξογαίου υἱἀούαγαιθ ἀθ ᾿ΠΟΥΘ 

προσ ΟΘΘΟΌΪΟΥΆΠΙ ΒΘΙΙΟΥΙΒ δϑἐα 8 --- ααρρΡα δηίο ΤΥ τ6] 

Ὑ ροβὺ ΟἸγ. παὲ. βαθοιαπιὶ ΘΌΤΙ ΟἰΧΙ886. ΠΟ δϑὺ πϑσὶ 
Β1Π1116 --- ΘΟΡΙ15 Ῥαγαῦθ αϑὰ8 6886. αποα αὐϊάθηι ΘΟ0:- 

οἸΪαἀθηάατῃ οϑὺ 6χ οἰδαβα]δ Πα 10}}} ἔα. ΧΧΙ]ΙΠῚ δάϊθοὶῖ: 
ἀβὰθ οαὲ ὥς φησι Πάμφιλος ἐν α΄. αὐδθ ὑοῦ ΗθΟοσιβ ἴῃ 

ἘἌΩΡΗΠΟΝ ερῃιηι. ογἱί, 6 απίμοῖ. Θ΄. ΡΩ. 19 ποὺ. βουῦθοσα 
ἴα θ6π8 ὥς φησι Παμφίλη ἐν α΄ ποαυϊασδπι ἐθηὐδαϊέ, 
αυοπῖδπι Ὡ1}1] οϑὺ οασβϑαθ, αὐᾶγο ἀθ ῬΑΙΡὮΏ1οΟ οορτθαγθ 

1) Ῥδιοὶβ ᾿Ἰριθν ΑηὐομΐπΒ 110 6ΓγᾺ}18 ΔΟΟΘΏΒΘΙΘΙΒ Θϑῦ βου ρίο- 
αἰθὰΒβ ἀθίουϊθαβ, αὐἱ ἔομΐθθ βὰοϑ ἰπσθηὰθ ἱπαϊοδαθγθ. ἰηΐθυ 
αὍΟ08 ῥὈγᾶὰθ οδύθσιβ ποιῃϊηϑηιαβ ΟἸΘομΊΘ 68, ααἱ ΠἰΌγοΒ ἀὰοβ “ὧδ 
ηιοίι, οἱγοιίαγὶ σΟΥ̓ΡΟΥΆνι οσαοἰοδἐϊιφηι οοτηροβαϊδ. 46 ααἰθαβ ᾿ρ86 
ἴῃ ΟΔ]06. Π10Υ1] αἰύουϊαβ πδθοὸ ἐγαᾶῖδ: εἰσὶ δ᾽ αἵ σχολαὶ αὗται 
οὐ τοῦ γράψαντος αὐτοῦ δόξάς περιέχουσαι, ἀλλ᾽ ἐκ συγγραμ-- 
μάτων τινῶν ἠϑροισμέναι καὶ παλαιῶν καὶ νεωτέρων. τὰ πολλὰ 
δὲ τῶν εἰρημένων ἐκ τῶν Ποσειδωνίου εἴληπται. Βᾶθο ἀρῖθᾶ 8 
ΟἸθοπιθᾶθ ᾿ρ80 δἀϊθοία 6886. 81101 ργορθάϊθμιν οοιηρσοῦδῦο. 



ΟΑΡ, Π. {ΧῚΠ 

ῬΓΟΒΙ Θὰ, ἀο]οπάσχη 88π6 αὐυοᾶ 5οῃο]αβῦα ἀ80- 
ΡῬδίιμι ἃ 86 ΡΑΙΩΡὮΙΙ οΟρὰβ δάἀουγαίαβ ἀρθῇ γ6 Οτῃ]β10. 

ἀθ ᾳᾷο ποιϊοι! Βουηΐπ68 ἀοοὺϊ ᾿πῦθυ 586 ἀϊβοοσάδηθ. π81ὶ 
ὀπὶ ΥΥ̓ΠΔμΙοΟνὐζιὰ8 ἴῃ ΠΙἸΌΤῸ δὰ0 “4 πέϊσομοβς υορ Κα- 
γυβίοϑ᾽ Ῥᾳ.1111 δῸ Ἰτὐξογαύοσθ ποβύχο δα 1 οἰ ύατη 6588 δά- 

βοσαὺ ῬδῃΡὮ11 ΠΙΌτατα, ααἱ “ἡ περὶ τῶν βοτανῶν πραγ- 
ματεία᾽ Ἰπβογρύαβ ογαὺ, ἀθτὰ ἀθυῦ 86 ἀθβουϊ1ὺ ΘΔ] ΘΠ 5 

10]. ΧΙ ρμρ. 192 ῥτοχχ. Καθ, Οάθγυβ ἴῃ ἀ15358. 88 
Ρῇ. 46 584ᾳᾳ. Ιδοοῦβ1:: δυοίουιδύθη βθοαΐιθ ορὰϑ ἃ 

δυϊάα 85. Ὁ. Πάμφιλος οοιπηπμοιηιογαίαμι, ουἱ ἱπάθχ 

Ργδθῆχυβ ογαὺ ᾿λειμών᾽, ἴῃ ΘΘΠΒΌΠῚ Δα πο Πα Ό͵η 6886 

Δ Ιἰγσαύαγ. ἡ ΟὉἹ Θαυϊάθμι δαβιρ] ΠῸῚμ ΦὙΔΌΟΥ, 
οαπὶ δαπα Ἰθαϊα ΥΥΠ] τον ὗ211 βοηὐθηθδθ τοραρηθηὺ 
(οἴ. Οἀοτ. 1. 1). οχ Ῥυαΐο ἰριθαγ ῬαΩΡὮ1]1 Βαιβέδθ 
βαηὺ [1ὐὐογαύουβ ὈΟπῚ πούμ]δθ τ γὺμορτδρῃϊοδθ. ΟὈΙΘΥ 
10 πηοπθῦθ ἸΙοοὺ ἱμέρου δαἀποίαθίοηθβ ΤΩΔΥΡΊΩΙ [Ιδίθγα}} 

οοα. Ῥα]. 11ὐου]β ταδί ΒΟ} 5 δαἀριοίαθ ὑπὰπὶ δχϑύδυθ 

ΒΟΒΟΙ Ια ῬΌΒΙΠαπι αὐάθηη 5ρα δαπιοάμπιὶ Π]ΘΠΊΟΤδ- 
θ1Π6. Ῥρ. 118, 1 δρυὰ Απίοπίπυμι ἱπαθηϊαγ ποοδ- 

θαμὰ χλεμμύς δρυὰ πυ]]ὺπ οθίθγουα πὶ ΟἸΏΠΙΌΠΙ 
βουιρίοσαπι Οτδθοοσαπι ΟὈαϊαπι. αποα ΘΧΡ]ΙοαΥ ἴῃ 
ΠΔΥΡῚΠΘ ῬΘΙΓ το]ρᾶγθη τοῦθ] χελώνη. ποῦ 5808ο- 
ΠΠΟ]ὰπι Ὁ Ἰ1ὐξοσαύοσα ποβέσο ργοϊδοϊα πὶ 6886 ῥσοο]!- 

αδοΣ 8] 10 18 5101 ρουβαδαθοιθ. ἤὰπὸ ροοββα κλεμμύς 

ἰπ Ἰοχίοο Ηθβυομίαπμο ΠΟὈῚ8Β τϑουστιῦ, ἈΡῚ ρἰδηθ θοᾶθπμι 
4ὰο δ Δπίοπίηιϊ [106 78}18. Βομο! δα θυ. Θχρ] πμαύαγ. 

1) ϑθαἰθηξίατη ΚΟΟΒΙΪ (οἴ. οἷὰβ ῥγαθέ, ρρ. ΧΧΧΙΧ) ἀθ 
ῬΑΙΡΒΙ ἰρτὸ “εἰς τὰ Νικάνδρου ἀνεξήγητα᾽ ἱπβογὶρύο (οἔ, 
Βυϊα. 8. ἃ. Πάμφιλος) οορτ θη 5᾽]θηύϊο ργδθίθγταὑΐθυθ βαῦιαβ 
οβῦ, αὐδ6 βϑηὐθηθί 6] ἱπᾶθ τϑᾶάδγραϊαν οὐ τοί! αν, αὐοᾶ 
Πἰθσαπι δύση πορ ταγὑμορταρῃϊοὶ 86α ργϑιητηδύϊοὶ ΔΥραΤ ΘΗ 
ἔαϊ8886. οθηβθηάσχῃ ϑϑὺ, δοοθάπηὺ 818. 



{Χ}Ὺ ΡΕΔΕΒΆΑΤΙΟ. 

ἀπά ἰὰγ8 80 πιουϊῦο ααϊβρίαπι βαρ οθῦασ, 8: } Δ] ΘΓ 
ἸπἀἸ]οΌ] σα πὶ σθηα8, 16 πὶ ΒΟ ΠΟ] ΟἸ τ ππᾶΥρΡΊηα1]6 6 Ρτ- 

ῬὮΠῚ ΠοΥΎΘ18 Β. ]θοῦαπι 6856, οἵ, δὐΐαπι αα8680 ρΡρ. 81, 4 

οι Πθβυοὶ, 8. ἃ. τελεταί. 

ϑαπιπια ἄ!α- ϑαμημια ΟΊ ῸΥ ἀἸΒα ἸΒι 018 ποβίγαθ δῦ Πᾶθο: 
ααἰδίιίο 
ἂς ἐμάϊου!α ἀαδοοαηα 6 δἃ Νίοαπάγαπι ΗδΥπιθϑίδηδοίθπι ΒΟΘᾺ πὶ 

Τοπέϊιτη, 
Ῥτουοοαιῦ πούαϊαθ ἂἃῷ Απίομϊηο 'ρ80 δαβοσιρίαθ 

βΒαηπὺ Θ᾽αΒαθ. ὩΘΙῸΒ [Οηΐθ8. ἱπαϊοαηῦ; τ αδθ. ΟΠ] ΘΒ 

αὉ 60 8]16η86 Πάθραμθ ἱπαϊρηδθ βυμῦύ. 

ἂο ἱπᾶ. οπ. ΒΥΘΟΣΘΥ πὰηο 46 Ῥαγ ΘΔ 18 [οαύϊαι 1πα 10 0}185 
ῬΑτίΒΘΗϊ . 
[αὉ. δᾶ- ΑἸΟΘΙΏ5. ΟΟΒ ΒΡΌΣΙΟΒ 6888 αὐ σοΙῃηρτοθαγοὺ, Ηρτ- 
Βοχσὶρεβ. . . 

ΟμΘταΒ ]. 1. ῬΥΪπ. μὰ οΟβύθπα!ῦ ῬΥΟΥΒαΒ. 605 ΔΌΠΟΥΥΘΥΘ 
80 Ῥαγίῃθη! [1106}}1} ΘΟμΒ110, ἀθιμᾶθ 605 ΠΟ ὈΘΙῸΒ 
Ὠυϊὰ8 ΒΟΥΙρΡ ΟΣ8. ΧΙ Όθγθ Τοηΐθβ, 864 ποιηΐπα ὑδηθαπι 

ΒοΥΙρΡύοσαΠΙ, ααἱ 1΄θη] απο ΡΑγ ΘΒ. ΔΥΡΠΊΘἢ [1] 

ὑγϑοίδυιηῦ. 6 στιυϊία: ἐθηθηὰβ ὸ 8] 6 υ8 ἱπαϊοὰ- 

Ἰοσαπη ΑπέοηἸ ΠἸΠΟΤ ΠῚ σΘΠΘΓΪΒ Δα ΟὕΟΥΘ ΠΏ, ααἱ σΘΠΪΠ85 

1ρ58108 Δηθομηὶ [106 τα}}8 πού ]δβ ὃχ ΡδῃΡΏ1}1 ἱΡγαϊο᾽ 

Ἰοοσυρ οἰαυϊθ. αὐοά οὐπὶ 6χ ἰοία Ῥαγυ θη! πούαπι 1η41]- 

Θα]οΥ πὶ Τα] η6 88018 δαἀραγοῦ, ὑπ οχ 60, αυοᾶ ἃρυὰ 

Ῥαγι μθηϊαμλ 5] 1} αἴαθθ ἂρυᾷ Απίοπίπαμα [2106- 

ΤΆ] θα ΒΘ ΠῚ ὄ Ῥοβιδατα υἱάθπια8. οἷ. Ῥαγίῃ. ἔα. Χ 
Ρᾳ. 21 ποὺ, 1 δὅακ. οδίθγα πη πὸ βρηδθηξϊα, αυδιη ἀθ 

ἔα Ό.}185 Δηδομῖηὶ δαπούαθομθ οδυθη 8 ΒΌΡΥα Ργο- 

ἐα] 1] ηλ8, ἸΠΒΙΡΏΙΟΟΥ Β δ ὉΠ} δ βγτηαῦαυ. σΘΥΤΊ8ΠΟΒ 
αὐτάθπι [1 6. Ὰ}18. ᾿Πα]Θ]05. ᾿Π 1418 ὑθπροσα πὶ ρῬαγ πὶ 

1 θυ 1580 ααοα βέαύαϊ, ΠΘΠ]Ο ΟΡΙΠΟΥ Τῃᾶρη0 ΟΡΘΥΘ 

ταϊγαύαβ δϑὺ; αὖ ἸΘΥΘΟΥ, πΠ6 418 βυραυθιϊαγιῦ, αὰο 
ἴΌΥ0 Ι46η] ὧ(θ δἰΐθσο ζθηθσθ δα Υ}Ππ|. ὉΘΙΠΠ 116 

Ὁϊ4 1586, ἰᾶπὶ ΒΎ]]ΟσΘ [Ρ.]αγαπι ῬαΥ Π6111 ἀοοοί. αὰᾶβ 

ΟαΠ] ΟΟ}18 ΡΘυ]αβυγαπιιβ, Ῥαγθπὶ ποὲϊ8 δῦ ΒΙ95Π0 δ 



ΟΑΡ. 1|. ΤΧΥ 

Ιηβἐγιιοίαθ, ῬδυδΠ] ΠΟ ϑισηδίαθ 6886 υἱάθιημβ. ἢΐὸ 
ΟΣ ΒΘΙῸΟ ἀαυϊδασδπι 5101 ρδυβαδα θοῦ, ῬΟΥ πορίθρθη- 

ὑϊδπὶ ἃ] ἔθγαπι ρᾶγίθηι [8 ὈΌ] γα] πομ πούαϊδηι το ]]οὐδ πὶ 

6588 Ὁ 60 ᾿1ὐογαύουθ, 41 δ] θυ] αὐὔααθ 6] τη 8]ΟΥἹ ῥυτὰ 

ΟὉΪ μαθθυαὺ αποά δαἀποίατοῦ πούα]απι, ὉὉῚ Π1] Παρδθαὺ 

ΒΙ σ ΠΌΤ ὦ βράμϊο αἀβουϊθογθὶ, ἱπιπιὸ ΤῊ ὈΙΘ Δ 6586 
πρααϊῦ, αὐ] ὯΠῚ Ργδαδθ Π]ΘΠΟΥ8 6. οα]ρα ᾿πηρουύϊθηάδ, 

β10, ΡΥΓδδβουθη ΟΠ] τ8 Βαροιϑίιϊθαπι αὐϊάθηη Ιπαϊοὰ- 

ἸΟΥῸ ΠῚ ΟΙΏΠ65 πη οοτὶ Ἰηὐδούϊαθ δα πῸ8 θυ ΘΠ υἹΐ. 

οἵ, γῃ. 18, 20; 25, 11; 47, 11 64. ὅδ. 

Οὐοοαβίομθ οὐϊαία ἴδοθγθ ΠΟ ῬΟΒΒ.ΠῚ, ααΐῃ ΔῸ ἀοοίαε 
. . - . 1δοταίου 
᾿δογαύουθ 1110, οαϊ8 Π]040 Οροσᾶπι δα υτη ὈΥΔαϊ 8, ρτίτοαβ 

. . . Ῥδυθμθηΐαπι 
ῬΓπηο Ῥαγπθηϊαπὶ πὰ Απίοηΐϊπο σορυϊαύαπη 6558 δαπὶ Απίο- 

. - . Εἷπο ἰσηχῖς. 
ΠῚΘ ΒΌΒΡΙΟΔΥΙ ΡΥΟΠΌΆΠΟΙΘΙΏ. 

ρα 1δΔ1ὰ γϑυαθυίαμῦ δά οοπίοχἧιβ ἔα. Α ηὐ. ᾿μ θυ- τοααδο 
. . . 4. οοπέθχε. δ}. 

ΡΟ]αὐϊομθϑ. αὐδγατη ᾿Υδθύθυ ΒΡΌΥΙΟΒ 1Π4]0Ὲ]05 ἀπ 6 Απίοι, πίον. 
- Ῥοϊδίϊουοβ. 

οχβίαηῦ σθηοσα, αἀαοσαπὶ δ] ύθγαπὶ ἀοίοχιὺ Ηθτοἢ6- 

Τὰ 1]. 1. τ, 5117 ργοχχ. δαποίδἐϊμαμοαϊαθ δαμὺ ταγύμο- 
σΥΆΡΏ]ο86, αα886 ΡΥ Βα Ό8ΠῚ 1 ΙΡΒΠῚ ΒΟΥΙΡίΟΥ8. Θ0η- 

ἰθχύμτη ᾿ΠΥθρουθηῦ, ΡΥΟΘῺᾺ] ἀαὗΪΟ ἴῃ ΡΥ] ΤΠΔΥΡῚΠ6. Θ0π- 

Ἰοοαίαθ δοὐϑηῦ. αυδ8 δχ [ἰὐὐθυαίουβ ποβὺτὶ οὐποὶμδ 
Ργοά 88 οχὶ βυϊπηϑαθυῖτη. Ἰθσαηῦγ ῥρ. 67, 11 --- 12 οὐ 

Ρᾳ. 98, 8 .---12, αἰΐογαπι δαΐθιη σθηὰβ ὑγιθαιη δὸ υ0]- 

σδγ οβῦ, αὰ0 ΟΠΊΠ6Β ΠΟΤῚ τηδηὰ ΘΧχδυδὺϊ Ρ]Β ΤΠ 56 

ἱπαυϊηδῦϊ βαηὺ οὐ ᾿ηΐθού!. οἵ, ὑῃ. 68, 12, 10, 1, 11,2; 
10. 8; 12, 12. 10. 18; βδϑριββίτηθ. ἢἶβδοθ ἀποραβ σ6π6- 

τθ5 ἰθγίϊαιη δάάθγθ ἐθιηρίδαϊθ Οάθγαβ. Ὑϑρϑυ δ Υ 

ΘΠΪπΠΔ ἷπ Ὀ]ΘΠΒαθ 6 Απὐομ!ηὶ [1ΌΘΥΆ]15 ΠΔΙΥΔ ΙΠΟᾺ]18 
οχδοίαθ θαυ Ὀθϑυϊαγατα, ααᾶ6 ὑγδηβέουυηύϊοηθ οὐὔδβ 

βυηῦ, ἀσβουιρίομθθ. απ85 ΟΠ]Π685 80 Απίομϊπο δ ὶυ- 

ἀἸοαῦ 1116 Ἱν ἀοοίαβ. 5864 ὉΘΙΘΟΥ͂, Ππ6 8ὰὺ0 ἴυγ6 Οάδχο 
ΜγΙΠοΟΣταρμὶ αταθοὶ. ΠΤ], Θ 



ΠΧΥῪῚ ΡΕΒΑΒΒΑΤΊΟ. 

οὈ]οοαΐαβ 510 Κπαβδοϊῖαβ ᾽πὶ ἡ Ῥοοβιοηβολν. . κἰα58. Ῥ) οί. 

1890 ργ. 851 5αα., αὰ1 γϑοὐϊββίσαθ πιοηϑθὺ ὑαπίαπι ΠΟῊ 

ΟΙΉΠ65 11185 ἀθβουιρύϊομθθ δὰ αθυ]ὰ8. 6 Βοϑὶ Οτπιύμο- 

σομῖα ἀθβατηρίαβ ρϑυθηθγθ. Ο]ὰ8 ΟΔΥΓΆ1Π18 Ποὺ 18 πὶ 
ΟΠ ΡΆΘΠΘ ὯΠῸ []ΌΘΥΔΙ ἀθὈθδιηαβ, ὑθιη θυ Γ]ἢ 6856 
ἀθβουιρύϊομθθ ἰβύδϑ θχβθοᾶσθ, ΠΟ ΠΪ8 ΠῚ ὨΘΒΟΙΔΠΊᾺ8, ΠΌΤ 

οομβαϊύο Βορὰβ Ογμϊπορομῖαθ ϑ086 11}1ὰ8 τηοὰϊ ἀ6- 

Βουϊρύϊομθβ ᾿μβουαθσιῦ. δοοθαϊῦ .δ]ὼ οδαδαᾶ, ουγ Οάθγο 

ΒΑ ΟΑΥ πθαῦθϑηϊ. ΟΟμ μοῦ ΘΠ1ΠῚ ΠΟΙ ΠᾺ}]86 ϑ8- 

ταϊῃ ἀθβουρυ]ομαμα τιϑηαΐοϑύα οὐαύϊο 18 αἰποίδθ πθϑυιρια 
οὗ, οχ. συ. ρσ. 98, 11 βᾳᾳ. ὑπᾶθ σοριδαῦ Θα5 ἴῃ 'ρ80 

Βοδὶ δδυΪΠ6 ΘΧΒΌ 1588. 

8 2. Κ ἘΜΕΝΘΌΑΤΊΟΝΕ. 

Αἀυμιθγϑυϊσηιβ αὖ ρΡοδαϊηηι8 ΘΟαΙοἰ5 Ῥα] αὶ τη6- 

τηουῖδηλ υἰξίδαπθ ἱπαρύογαίϊα ρ]θύδαὰθ 1118, ααἱθὰ8 1π- 
αὐϊπαία οϑῦ, οσαῦομθ ρϑυβθουῦ ΒΌπ]8. ΟΌΟΤΆΠΙ Πὰ- 

ἸΘΥΒ 8816 δαυα οχίριαβ δϑὺ, αὖ τηθοσῖδ [ΌΤΙ 

Ῥδ]δῦπὶ ἴῃ ἀπ πουθαμη βαὺ ὑαγραύδιη 6886 1αϑἴο ἴᾳ ΓΘ 

σομίθμαθσθ ροββιπιαϑ. αὑδθ οὑπὶ ἰἰὰ 51η0, 8] 8 1 
ΤᾺ] ΙΟΟ1] τπᾶπὰ Θμῃλθπαδίγοὶ ἱπᾶαϊσοηῦ. διμθηαδῦϊο 
ααΐθηη, αὖ ὑθγ0 θηηθπαδίϊο 810 πθὰθ ἱπα 108 δαὺ 

{αϊ] 15 δάθο πα αύϊομϊθα8 ἀθδοομοίασ, δὰ οουύδη 

ΠΟΙΤΊΔΠῚ] Θχίσαῦα" ορογύθῦ. αὐᾶῖθ ῥϑοβΒ ὩσΠῸ 6χ- 

ῬΟπΠΟΥΘ ρῥ]δοθῦ, αυδθπᾶμπη ῬΟὐΒΒΙ ΤΠ] ΠΟΥΤΊἃ ἴῃ οδϑὺϊ- 

σαπᾶο Απίομίηο [1Όθγα]6 βοαιθηάα αἱἀθαίαῦ 6886. δᾶ 
αὐδηὶ 8ΔαΙρΙβοθηάδπι, γϑοὺθ 81 1460, {γ88. ΒΌΠΩΠΩΙ 1η0- 

ταθηδὶ ϑαηῦ γ08, αὖ ἈΠῸ ἋὉ18 Οὐϊᾶδαθθ, ἀθὶηάθ 

αὰᾶ ἴογο δϑίαϊ ἔπουὺ Απίοπίηαβ, ἀθηίαθθ αὐαϊθὰβ 16- 

σῖθαβ ΟΥ̓ ]ΟΠΘπῚ βαϑοι δαἀβίυηχουῦ, δαοαγαῦ8 Ρ6Υ- 



ΟΑΡ, ΤΠ. ΠΧΥΠ 

ΒΟΤα ΘΠ. 618 ᾿σιδγ ἔαϊὺ ΓΛ ΘΥΑ]18ὺ Παυᾶὰ ἀὈΪ6 «αὶδ ζαοτῖς 
Βοπια ποῦ] α8 ᾿ξέθγαγαμι ΟὙδθοδσαπι βέμάϊοβαβ. ἐθβεβ 
1106}1ὰ8 οἷὰβ. οὐἷϊδθ ΡΟΙΥῸ ἔυϊξ Βοχηᾶπαθ. ΠΟΙΊΘΗ 
ΘΗΪμ Θ᾽α8 Γδἐϊηιπὶ οδὺ, ἰᾶτη ΘΤῸ αὰ8 δϑίδέθ [10 χμὰ δοιαίο 
αἸΐοσο αὖ αἰάοξαγ 16] ἱπθαπύθ ἐδγέϊο ροβὲ ΟἿ τ. παὸ. το 
8860 ]Οο. ΔΌΙΡΡΟ υἱχ ασὈΙ ΑΙ ροὐοβῦ, αὐἱῃ ΠΟΥ πα 8 
Ρτόβαριὰθ ἔαουιῦ (οἵ. Οἀδυ 1585. ρρ. 6) ποιπθηαὰθ 
8. ΠῚ ἃ ΡΥΔΘΟΙΑΥΒΒ1Π118 Πρ Υαύου 5 Απὐομὶηβ ἀὰ- 
χοσιὺ (οἵ. ΚΟΟΒΙ ργαοῖ, ρρ. ΧΥΙ εὐ θά. 1. 1... αυδιι 
θη ΡΟΥΒ ἀθβου ρ 08 ΠῚ ὩΘΥΆΤΏ 6886 αἰ] σθηΐθβ ΟΑΘΥῚ 

ΒΙΌΤΆΙ 6 ΒΘΥΤΩΟΠΙΒ ΑΠ ΟΠ ΠΙ 81 Δα ΠῚ ὈΓΑ ΟΠ 65 ΘΌΪΟΘΓΘ. 

Ἰσιὰγ Απζοηϊπιβ ΠἰΌ6γ8}18 ΠΠθογῦα8. ἰαϊὺ παίϊοπθ Πομμᾶ- 
ΠῸ5 δ᾽ζοσοαιθ ροϑὺ ΟἾγ. πδῦ. βᾷθοι]ο 6] ὑδχύϊο ἱπθαπίθ 

Βοσαϊθ: αυᾶθ δα το οὐ πὶ τοῦθ ἰηϑυϊξαθπάδηι Ρ]ὰ- 
ΤΠ] ΠΤ ὉΔ]ΘΥΘ ΑἸ Ὰ1Β ἸΘμΐου οοποραθῦ; ααδθ ἐθπμθηΐθϑ 
ΠΏΡΘαΙΘΙΩΣ, Π6 ὨΪΠΙΪΒ ΒΘΌΘΓΆΙΣ ΠΟΙΠΊΒ 8 6Π16Π- 

ἀδπηαατη θατῃ βουρίοσθιῃ 8] θΘδιητι8, οὦἱ ΟΥ̓ ΘΟΒ ΒΘΙΊΠΟ 

ποη ραΐχαβ ἰμοτιῦ βοὰ αὶ βϑιὶ ἰδηΐθ Δ Ὸ6110 ἃ πιᾶ- 

σἰβίθ}]0 δ᾽ίψαο αταθοθ Ιοααὶ (Του ῦ. αποά ορύϊπιο 1ὰὙ8 
ἴη Οάδγαμι ἃ] Οϑα 8 οοπροβδιὺ ΒΙΌσηΪα8. 4188. Ρρ. 9 πού. 

6 Απίοῃϊηϊ βου η6 οὖ ο]οουθίοπθ ααοπίαπι Οάθγ 8 

οὐ ΒΙυμηϊὰ5 Θργορὶθ οὗ ῬΌΌ χθ ἀἰβραΐααθσθ, ἔμβιτβ Β1Ὸ 
600 ἀΙΒΒοσθύθ ΠΟΪῸ βαὐϊβ 6586 σαίαβ, αὐδθηδπ) ΘΧχ 8α- 

ουγαΐαι ΒΘΙΊΠΟΠΒ ΘΟΠΒΙ ἀθγαύομθ δὰ βουιρίουϊβ ὑθῦθἃ 
οποηἀδπάα αὐ}]}10α5 τἀ απα δὲ, ὈΥΘα ΟΣ 5ΊΡΊ ΗοδΥΘ ΟΠ 1588- 

416 ποη ΠᾺ]]ὰ ἂἃὺ ἀποθὰβ ὉΪΧ15 1}}15. δά 6 Υ0, 

Θυοὰ ἀϊὰ Βομηΐηθ5 ἀοοῖοβ ἔπρογαῦ, ΑΠ ΟΏΪΠ ΠῚ Λαιουίπας 
[θογϑ]θὶ ἴῃ οοπξογτηαπάα ογαύϊομθ 88.185. ῬΥΘ886 ἤδτοοῦ, 

Βογοάούαμι βθοαΐαπι 6886, ἰᾷά ρϑῦθθῃθ ρϑιβραχιὺ 46- 

τηοηϑύγαπϊ αιιθ ΒΒ] μλἶι18 1η 158. ἱπ4θ ἃ ρρ. 91 δὰ 88, 

4086 Τ68 αὖ δὰ Τ6 1} ΟΥ̓ θα πὶ γθοίθ 1ηβὑϊ θη 8 1 πᾶσ ὶ 
ΟἿ 



ΤΧΥΠῚ ΡΕΑΒΒΆΑΤΙΊΙΟ, 

τηοπηθηὐὶ δῦ, ᾿ὑα ΡΘῚ βϑῃιθῦ 1ρ58Π| ΠΟ Π]Π1158 ΤαΪγα οδύ, 

οαμὰ Π0}]8 ἴεγθ δοίαίθ βύμαϊα ἩἨθγοάοΐθα τηᾶρὶβ βοσυ 556 

εὖ αἱἰσαϊδδο οχρογαίαπι Πδθδιηὰ8 αα8ηὶ αἰΐοσο ροϑβῦ 

ΟἾγ. δῦ. βᾶθοῦ]ο, 40 αυϊάθαι Απηίομῃϊηυβ ἔαϊ886. Ρὰ- 
ἰδηάυβ δύ, ἀθ Αο]ίδηο (οἵ. Βαβι “ΔΑ οἰϊαποον. Κγαρηι.ἢ 

Βρ66. 1. (1888) ρα. ἴ 544.), Αυγίαπο (οἵ, Οὐ απ ἀπιδπηὶ 4158. 

“φια ἐμ οἴου. ΑΥγγίαη. Ηογοά. ἀοῦ.᾽ (1884)), ὕαββῖο ΠΊο 6 
(οἴ. Κυμηλίζβοι!! “126 ]1ααϊ8 αρια 1)λοηοην (ὐα88. τιοϑέϊο.ἢ 
οοιαπηθηῦ. ᾿ϑέμαϊθ Ογαροῖ Ἠδγριαθῆο 1ρδῖο οὐϊαί 5 

1ηβϑγίδμι (1894)), Ραιβδηΐα (οἴ, ΥΥ ΘΥΒ1 οὶ} 110. 126 Ῥαιιδα- 

πΐαρ Ῥογϊοροίαθ βἰμα 8 Ἠογοαοίοϊδ᾽ (1884)) σοἸμμπομ 556 

αυδίοπας β8ὺ Βάθ60. δία Δμῃθοηϊηβ αὐϊάθηι ποη ἀφέλειαν 
παπιαιαι εἰς, ἐδ α τὰ ΠΑΥΓΘἐἸαΠΟῸ]18. 588 Δάρυ 6. ΘΟΠΌΘΗΙΘηὐΘ ἢ 

Ῥδύυὶ μιβίοτιδθ ἀθθῦ, 86α οὐϊαπὶ τιυ]ΐα8 Ἰοοα 0 Π68 οὐ 

ἔουτα]α8. ἰᾶπὶ αὖ {101 οβίθμἀδμη, απδηΐο 801] Ρ6υ- 

βρϑοίΐα Δῃΐομῖὶηὶ ἰπιναίϊο Ἠδγοάοῦ! ΤῸ οὐδίοδθ ἔαοὶ!- 
ἰαπάδο 810, ἀὰοβ δαρομδηι ἰΟθ08, 408 Ῥᾶθη6 ΠΏ ΪΠΪ 

ΕἸΣῚ ἀοοῦϊ 8Β0]}1οἱὐδα 8, 408 ἰδ 6 η 581 08 6888 ΘΟΠΊρΡ8- 

γαῦο οὰηὶ Ἠδογοάοίο ἴαοία ᾿που] θοῦ ἀγραϊθ. Ρᾳ. 78, 
11 84ᾳᾳ. δα. ποϑίγ. ἸθρΊμαυΒ Βᾶθο: ἐν αὐτῷ ἐστιν ἔτι 
νῦν σπήλαιον ὑπερμέγεϑες, ἐν ᾧ ϑηρίον ᾧκει μέγα 
καὶ ὑπερφυές, καὶ αὐτὸ (οἵ μὲν) “άμιαν, οὗ δὲ Σύ- 
βαριν ὠνόμαζον. (2) τοῦτο καϑ' ἡμέραν ἑκάστην τὸ 

ϑηρίον ἐπιφοιτῶν ἀνήρπαξεν κτᾶ. οἴἴοπάοτο ΒΘοΚΙὰ5 

(οἴ. ΚΟ ῥοῦ, ρρ. ΧΙ 11) οὐ Νααοκίὰβ ἴῃ σαρϑύϊξο 
ὉΘΟΔΡΌΪο ϑηρίον. ᾿μ]γ1ἃ. ἢδ1} ργδθίθγσαδηι αυοα ΑὩ- 

ἰοη]μ8 8110] ααοαὰθ Θ᾽ αΒῃι0 41] τϑρθυϊ 168 δα μ)ϊδιὺ (οἔ. 

Ρρ. 11, 1ὅ. 16, 22: 81,20: 88, 18 8544.; 88606), 1ξογαῦϊο 
ὩΟΟΔΌᾺΙ] ἀοίοπαϊξαῦ ἀϑὰ Ηογοάοίϊθο. οἵ, ΒΙαπη 4158. 
Ῥϑ. 86. οθὔθγα τι 6χ α8ὰ σοηῃδίδηνι ΒΟΥ Ρ ΟΣ 5. ὉΟΟΔΌᾺ]ἃ 
(οἵ μὲν» ἰπβοῦαϊ. ααθ δαΐοπι ΒΙαπηΐαβ 1]. 1. Ρᾳ. 8 



ΟΑΡ. 11. ΠΧῚΧ 

δα πο πάδπηι ᾿δοὔϊοποιι ἐγαἀιίδηι δαΐοτὺ Ἰοσατα Ἡογοάοίοθαχη 

(ΥἹ. 105), 15. ρῥίαπθ ποὺ αὐυδάγαῦ. ἀθ αϑὰ Απίομί απο 
Ραγίοαϊαθ μέν οὗ, ΟαοΥ1 ἀ155. ρος. 8 οὰτῃ ποία ὅ. αἰτοῦ 
Ιοοῦβ οδοὺ ἴδ. ΧΥΤΠ ρο. 94, ὅ 54ᾳ., 001 ἐταάϊέατη οϑὺ: 

Εὔμηλος... κατῴκησεν ἐν Θήβαις ταῖς Βοιωτίαις. 
Ἰοουύϊο Θῆβαι αἱ Βοιώτιαν Ρ]οΥΒαθθ ὉἸΓῚ8. ἀοοῦβ Βοσὰ- 

ΡΌ]05. ᾿πἰθοὶὺ (οἴ, δἀποίῦ. οὐδ. ποϑὲχ.). 08 ἸΔΠῸΒ 6886 
Ηοτοάοί! Ἰοψαθπαϊὶ οοπβαθέμαο ἀοοοί. οἴ, Υ. 61 (Θῆβαι 
αἵ Βοιώτιαι) οὐ 11, ὅ8 οὐ ΠῚ, 10 (Θῆβαι αἱ «ἰγύπτιαι). 

Νραὰθ ΘΙῸ ΟΠ 6Χ ρᾶτίθ Απίομίηιβ Ἠθγοάούη) 
πιὰ 1 5101 απ ρϑιῦ: παιηα 6 ἀἸδ]θοίο δῸ δοὸ ἀἰἴἔοσί, 

ΘΠ ΠῸῚ ἸΙομπίοῶ 864 ΘΟΙΏΠΙΙΠΙ ΟὙΔΘΟΟΥαΙη αὐδαύαγ. ἀϊαϊθοῖο 
ἰλτιθπ Ηἷο 116 ποῦὶβ 'π Απίομϊπίδηο 1106]10 ἔΟΥ ΔΘ οοιιμναι. 

ΪΙοπίοαθ οσουγγαηῦ. απᾶ8 ΓΙ ΡΘΥΑ]18Β 6Χ ΘΑΥΤΆΪ 118 «αϊᾷ ἄθ ραα- 
Ρορέδυιιι ἃ 86 Δα: δ᾽ οσατη ὑγαπβὶι 886. ΘΟ ΠΟ μὰ 5 ἡ πο ατς 

εβὲ. 1) πο]αϊὺ ΠΙ ΠΑ ΠῚ 816 Θρίοαπι ααθη δι ΘΟΙΟΥΘΙῚ μὰν τὰς 
ΠΑΥΓΑ ΟΠ Βα86. ΘΟΠΟΙΠαγΘ. ἰάθη ἔθοιῦ Αρο]]οάοτθδα 
ὈγὈ]Ιοὐμθοαθ δαούου (οὗ, ΥΥ ΔσΠΟΥΙ ΡτΟ]]. δ ΑΡο]]. Ρᾳ. 111}. 

άπ ΟΥμδγαμη ΙΟΠΙΘΔΥ ΠΏ ΟΥΙΡΊΠΘΠΙ ΡΘΥΡΘΙΒΙ δ 1005 

[ὈΓΟΙΒ. ΠΟΡῚ8. Θχρϑ]οπάδθ βαμὺ ἔογιηδο ἴδεν (ρᾳ. 94, 14: 

90, 1; 10. 15; 96, 1) οὐ περιΐδεν (ρ΄. 89, 12). αὐὰ8 
ΠΟ) ἀοβαπιρίαβ 6586 Θ ροθύϊοὶβ ΑΠ ΟΠ] ΘΧΘΠΊΡ]18 ΤΟΥΠΙἃ 
περιΐδεν ταρῖγο ἀδοίγ]οο τοραρηδπβ αϑαΐπὶ ἀθο]αγαῦ. 

ΔΙΙΘΙΡῚ Ἰριθαγ ποααϊῦ, ααἷῃ ἰϑίαδθ ἔὈσπιὰ8 ἃ ΠΌΥΔΥΒ 

ΒΥ Ζδη 18 δαρτηθηῦο 8ρο]Ἰαίδα 581ηἰ 5) γθροῃοπάαμηα 6 

1) Ιηϊυσῖὰ Ρρ. 14, 6 οπὶ ἃΠΟΏγταΟ Βαβύϊδπο ᾿θσομἀπ| ΟΘηΒ.1 
᾿ἀνϑέως. τοιϊϊποπάα ογαῦ Ῥα] αὐϊπὶ βουὶρύαι ῳ ̓ἀνϑέος. Ρ8}}10 δ! 1ἴϑυ 
το8 βαθϑῦ ρὑρ. 9ὅ, 6, Ὀ1 ῥγὸ ὑνααιύο ἀρύσαντο οὐτὰ Οἄδοτο ἀραὶ 
ἠρύσαντο. οἵ. οἰιμβ αἴ55. ρΡρ΄. 85. 

2) Ἰάθην δούσσα ἰάθιηΒ Ομ ἴπ 8118 ΠΙΌΥῚΒ τὴ. ὕσπλ 1π 
οοἀϊοῖθαβ αὐἱραβάδτῃ Ἡθιοάοῦ ΒΘ. 1ΟΥ8. δοίδ 8. ἴᾳγο θ᾽ 18 
Γασαίαστη ΓΟμἰβιηυτη σϑεραϊ, 



ΠΧΧ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ. 

βὶὐ εἶδεν οὗ περιεῖδεν, ῬΥΔΟΒΟΥ τα οαπιὶ 8118 φαοαὰθ ἸοοὶΒ 

᾿ργαγίαμι ΘΟα 1015 ῬΑ] αὐ 1] 5106 ῬΥΙΟΥΘΙῚ δὲ οὗ ὁ [ΒΒ Υ6 ΘΟ Π- 
ἔα 1556 αἱάθαχηιβ. οἵ, Ῥαγίμοη, Ὁ. 11,Ὁ, Ὁ] ᾿τηταουῖο ϑαῖκο- 

Ἰονβκὶ Ῥδ]αίιηιὶ γϑυϊηατῦ ᾿θοϊϊοηθπι ἔδεν: ἴᾶτὰ ῬΆΒΒΟΥΤΙᾺΒ 

ΒΟ ἴᾳὙ6 γοβυϊαθγαὺ εἶδεν. υἷάθ οὐ Απὸ. 110. Ρρᾳ. 109, 6. 
106 ἀθΥβᾶ ΑἸ Βα 8 ΠῚ 0018 δύ ῬΥῸ ὁ Θχαγϑαϊῦ ΠΙΟΓΑΤΙΒ: 
ἀθ]αὺ ἀραᾷ Ῥατγίμθη. ρὑρ. 12, 14 δεῖς. ἴῃ οοά. ΡᾺ]. βοσὶ- 
Ρύαμι οδϑὺ προειδόμενος ργο προϊδόμενος. Ἰάθ6ῃ1 αὐ] τὶ 
Τϑοαγγῦ ἃραὰ θυπᾶάθμῃι βουϊρίοσοιι ρρ. 90, 16, 101 ἐδ- 
ΘΠ ΠΙΡΥΔΥΪΒ ΘΥΓΟΥΘΙῚ δαυτη ΔΗ δου ΘΟΥΤΘΣΧΙἑα 6. 

δῖα Θχιροὺ οοα. Ῥαὶ. προειδόμενος. ἰου πὶ ΘΧΘΠΡ] ΠῚ 

οχϑίαῦ ἀρυᾶ Απίομίπυχα μος. 8Ό, 22, 1Ὁ1 Ρα]αὐϊη8 ρΥδΘῸ οὐ 

ἀπεκτείννυον γῖο ἀπεκτίννυον. ΟΟοαΒΙοπθα πϑηοξαβ 

δὰ ΒγΖαπίϊ ποτα ἀθπιαπι δοίαθα δπαύαπι υἱδίαπι 8ά- 

ἔογαιη. 1ἃ δρυὰ Απὐομπίμυμῃ ἸορΊαΣ ρρ.. 18, 1, ΑΌΙ δαιῦϊο 

Χγ]απάγθα οχῃὶροὺ ἀπέλασε. ῬΘΥ ΘΥΓΌγΘπὶ ἐγρούμποίδθ 

ΟΡΙποῦ: ἴῃ οοαΐοθ Ρα]. ἔιῖββ θχιβυϊπιαπά τη οϑὺ ἀπελάδε. 

ΤΘαυϊτηὰ5 δαΐθηῃ ἀπελάσαι. οἷ, οἴϊαπι ρᾳ. 68, 8, αὰο Ἰοοο 

Ἅ οαπὰ ἡ οὖ ῃῷ. 109, 12 βαᾳᾳ. ΟἹ ὁ ὁὰπι υ οοηξαπαϊαγ. 

Βουμοη 5 Ἰριθαν ἀιιχὶ ΟἸλΠ65 65 ἔουτηδ8 [ΟΠ] 88, 
αὰδ6 εχ Ἠογυπιθβιδηδοίϊβ Βοοὶ ΝΙοαμαἀσΙα 6 ΟΔΥΒΆ] 1 5 

ἐγδηβ]αίαθ υἱἀθηθαγ: ἃ αυᾶ ΠΟΥΤΙἃ αἰβοθθη πὶ 6586 
ΠΟΙ Ραΐϊδαϊ, 6 51 8|101 αυϊάθαι δαάθηῃ ἀοοᾶθι]α ἀΟ]σΆΓῚ 

πθϑίθ ἱπἀαία ἀρὰ Απίοπίπυμη [1 ΌΘγΆ] θα ἸΘρογ θη ὉΥ. 
ὩδΔηϊ Εἰς ἀϑαὰ8 60 ΠΟΙ ΟΥ̓ἐΙΟἢΪ8. ΔοαυδὈΙΠ1 αΐθμ δά- 

ἀδτίαι Απε ἰδοῦαὐ, αὖ 1 ὉπΔΥΪΔ 18 ἸΟΘΔὈΌ]ΟΥ ΤΙ ΖΌΥ 18 ΒΙΠΡΌΪΑΓΘ 

ἔοττιας, βὺμά πὰ ΘΟΠΪΟΟα886. αἰἀοαίαγ. Ὁθ]αὐϊ 84 ποῤίοπθτα 

ἀομλὰβ χρυ θη ἄδη) ααϊπαθθ 18 ῥγομαϊβοαθ αὐϊδο 
ποσὶ: ὃ οἶκος, οἱ οἶκοι, ἡ οἰκία, τὰ οἰκία, τὰ οἰκεῖα. 
οὗ ᾿πᾶϊο. σγάμλτη. ρΡρ. 1418. Ῥόοτσο Βυο ἔδοϊξ, ᾳφυαοά πιοάο 
ττ ΔαΒΙθυϊ πηοᾶο 6. ἱπηπιουιέο Ἰριθαγ Οάογαβ 1. 1]. 



ΟΑΡ, 1]. ΠΧΧῚ 

ΡΩ. 8ὅ υδβαυδαυδαὰθ βουϊρίουὶ δσ6 τοϑυϊαθη πη 6856 
οοπἑαπαϊῦ, οὰπὶ Ργϑθβουπι ΠΟΥ ΐη65 αἰ θυ ροϑὺ ΟἾγ. 

πα. ΒΆΘΟᾺ]1 16] ἴῃ ἐπ .}18 ῬᾺ]1018. αὐγαηααθ ἕο Πι8 Πὶ 

ὈΒΌΤΡΑΒΒΘ βοϊδτηαβ. οὗ, Βομυιιαὺ “Αἰ οϊδηνιϑ οἱ οοἱ.᾿ ΤΠ, 84 
οὐ ΒΙαχηΐυσι 1]. 1. ρα. 56. πὸ πὸ ἴογμδ8 διδοῖ οὐ δίέ- 

δωσιν Ῥγοχαίβοαθ Δα 11 ύδθ ΒΟ ρύοΥ 8 βύθμ!πτ ὉΔΥΪΔΠα] 

ἀΠ 0146 ἀθοἸαγδηῦ. οὐ δίδωσιν αὐτάθηα ὑθγ ἸοριθΥ ρρ. 16, 8: 

82, 20; 91, ὅ; διδοῖ ἀαΐομι βαρύϊθθ. οἵ. ᾿ηα10. συϑῃηχη. 

Ρσ. 144. «118 βχϑιηρὶα ἴδοι} ορεσὰ 1086 δαϊοῖαϑ. αὰδθ 

οαπῃ ᾿ΐα 88 Πα θοδῃΐ, ἔα ]Β πὶ 6586 1100 ῥᾳ. 16, 8 οὐ 97,8 

[οὐ ΘΊ, 17] αἰετός Ἰτατααὔδτο ἴῃ ἀετός, ααδ6 ἔογμιᾶ ρΡρ. 88,20; 
90, 1: 91,10. Ἰοριίαγ; ρΡρ. 94, 11 αἰεί ἴῃ ἀεί, ααοὰ 
Ρῇ. 122, 19 οχϑέαὺ; ρα. 102, 11 αὖϑις ἴπ αὖτις, αυοά 
Απίομὶπαβ ᾿ς. 91, 12: 1117, 17. 119,14: 120, 14 δα- 

᾿πθαϊῦ [ρᾳ. 98, 7 Ἰοοὰβ ΒρυσΙαΒ 680]; ἀθηϊαὰθ ρΡρ. 108,21 
ἱλάσσασϑαι ἴῃ ἰλάσασϑαι ΟΟΥΤΊΘΘΙΘ, οατα Ποο ῥα. 18,0 1η- 

πθηϊαῦγ. ᾿ 8.866 [ΟΥΤΩΔΒ 14 6]1οοὐ [106 γ8}18 6 ροϑῦϊβ, αΟΥ ΠῚ 

ΘΑ ΠαΪ ἃ ΘΟΙΏΡΙ δύ, Ὠϑαϑύδδ ΓΘὑ 111588 ΟΣ] ΒΟ Δ 418 Θϑύ. 

ΟὙΔΟΙΘΓ δυΐθηη Θυυϑαθυῦ, 81 418 ΘΒ ΠἀΘΠῚ ΟΌΤΘΤΏ ἱπμαοσοὶ 
οὲ ἱπάαβέτγίαπη ἃ Ῥγοθο ταγἐμορσταρμο ἴῃ Ἰοουϊιοπί θα8 θομίθασι. 
ὈΔΙΪΔΠ 418 οοπ]οοαίδτη 6586 ραΐδαουῦ. οὔθηϊτη 4.6πὶ δὰ 

τηοάππι Ρ]ουαὰθ βουϊρίοσθβθ ΟαὙᾶθοὶ ροβίθυ!ουβ δθαὶ Ἶ), 

μδυᾶ δἰϊΐθῦ Απὐομπῖηπβ οου 8. αἱ αΒάδμ ἉΘΥθΟΤατ 60- 

Ρυ]α οπθα5. οογθϊβαιθ ἔοσσαα} 18. ΟὈμουθβοὶξ. ῬΥΔΘΟΙΡᾺΘ 

ἰθηδο ββι 8 οδϑὺ Ἰοοαθϊοπαπη Ηογοάοῦο β ]θούδγ μη, 

4.88 ᾿πέθγάυμη ἀϑᾷὰ6 δὰ ἰδϑάϊαπι Ἰθοίογαση τϑρϑεϊ: 

ἀθ] αὖ ΟἰΓΟυΙ] Οὐ Οἤθτα Ρ6Υ ἀοοαθα]α χρῆμα ἴδοίδμι. 

οὗ, Ἔχϑιαρ]α, α4ὰ86 ΘΟΠρΌΒβοσα Οἀογὰβ ]. 1, ρρ. 88 οὐ 

ΒΙαμ 5. 1. 1. ρῃ. 80 544ᾳ. τῷ ἴὼ οομῃραγαία δα. 6: 

} 1) οἴ. Ηδτόβογ. “δ. ἀὁ ἤιμι.᾽ Ῥταϑῦ. Ρρ. ὅ; Βοθοσί. “ἀ6 «Αρο]]. 
ὑγδ].᾽ Ῥᾳ. 41 βαᾳ.; ΜΕΙθογν. ργαθῖ, δὰ Ῥοϊγαθπασι ρΡ(. ΙΧ. 



ΤΧΧῚ ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ. 

πῸ}]ὰ5 ἀπ ζαθα πη, ἈΘΙοαπια 8 οοηβύδ 8 [106 γ8}18 ΙΟαΘ ΠῚ 

ΒΒ ΡΟΒΟΘΙΘ οὐ οἰβασιίαγο αἱ θ θαὐαγ, βῖνθ ἱπάποίο 5106 

δαϊθοίο ἀοοᾶῦιϊο ἔδυ] 1 γ6 1 ΒΟΥΙΡΊΟΥΙ Θοηϑαθίδιηα 8 
Ἰοουύίοπθπι τοϑυϊθαθσθ. πα ΌχΧὶ ἸρΊθαν ρο. 10, 1 ποουϊδῖι 

[ἔτι] αὐροῦθ Απέομιηὶ ἀἸΘΘ ΠῚ οομβιθύ 11] ΓΘΡραρηδηΐθσα 
οἵ, “Ῥρι οὶ. ποὺ. 561. 0]. 1. ρος. 1760, Δα! Ὁ]ΟΙΒΒΊΓΩ 

Ρᾳ. 69,1 Οάδογο δαοίοσε ζυζοὺς μὲν»; ρᾳ. 10, 14 ΒΙαμαίτ τι 
ϑϑουΐαβ (πλεῖστα); Ρρ. 18, 19 46 πιθα οοῃπϊθούαγα «οῖ 

μὲν»; ρΡῷ. 84, 1854. οαὰ Μαποκοῦο οὖ Κπδδοκίο (οἴ. 

᾿ Ῥοοἰιοηϑοθν Γ. κἰα58. Ῥλιοι. 1890 ρρ. 88) {τῷ αὐτῷ 
ὀνόματι λέγονται" καὶ); φᾷ. 94, 21 οὔ Μυποκθτο 

«οὐκδ; Ρᾳ. 111,11 ἀδ πιϑὰ οοπϊθούαγα (καὶ; Ρρᾳ.126, 16 

1ύθι ἦθ πιθᾶ οοῃϊθοΐασα {τὸν λόγον): αποάδ οὗ ρᾳ.110,5; 

119, 9; 124, ὃ; 120, 19. 
ἄπδο ἐ80. Θαυοπίδμπηι ἀοημομπβύγαμὶ, δα ἀαδθηδ Πὶ ἔθ γ6 ΠΟΥ 

ΚΑΕΟΙΟΝΝΣ ΘΒ. οὐ οα ἴθ Απέοπίμο [6 γΆ]6 οχίσθηάα υἱἀ θα Γ 
6886, Βαρογοϑύ, αὖ 46 ἀποθιβ 1Π8] 0.10 08 50 0851118. ΟΥἸδ]- 
οἷβ. ΡΟΣ πυτηα 8 δα ΒΟΥ  ο 5 θυ ΘΠ] μἀδη δ π8]6- 
ἀλθὰ8 Ρϑ.}]10 οχρ]ϊοαύϊαβ ἀἴββούαση. ἀπὰβ αἷοο 11188 

ἐδ θ.]Δ8 δυρσυμηθηθ, αυ86 ἴῃ οοα. Βα]. 1ρ5815 Απὐομϊηὶ 
ἴα θ}18. ῥγδθιῖββαθ βαπὺ (οἴ, 6Θα, ποβέγ. τῷ. 65---66). 
αυᾶθ φῬγορύθσθα αυδπὶ τηᾶχίπηθ ποία Ὁ1165 βαηῦ, αυοά 

μῸη δὰ Ρδ]δὑηὶ ΘΟ 018. δἰ αϑαθ ΘΧΘΙῚΡ]1 οοπμίοχίαμῃ 56 

δα 1ΙΌγοβ. δρίαξο ῬυΊΟσΘ9. πθοάαπι ἰοὺ ἰδηξίβα 8 1618 

Ἰδουπίβαθθ ἀρίογηιαΐοβ οοπἔθοίαθ βαηῦ. αυδίιπι ὑδθι- 

ἸΔΓᾺΠῚ ῬΥΙ͂ΟΥ 6Χ1}18 Δαπιοά απ οὗ βυγιοίδ δῦ, ααἱρρ αὰ88 

Ργδϑίθσαιδηι αποα Θαγπ ΒΟ] πὶ Τα Ομ 6 πὶ παροὺ ἴα- 

ὈΌ]ΔΥ ΠῚ, ααϊθ 8 ὑγαηβίοστη δ! 188 1π Ὀθβύϊα8 [αοίαθ πδΥ- 
ταιΐοῦ, παπᾶ ἰδηὐαμι το 0 Παγαμ Ὀθδυϊαγατη Θχῃϊθθαὶ 
ΠΟΙΔΪηἃ. ᾿ΠΒΌΡΘΟΙ ΤΠ] 8 οϑὺ πὸ υἰέτα ἴα. ΧΧΙΥ͂ 
Ῥτορσγοαϊθαγσ. τηὰ]έο ΘΟΡΙΟΒΙΟΥ οὖ Ῥ]ΘΠΙΟΥ αἰΐοσα δϑβῦ 



ΟΑΡ, ἢ. ΤΧΧΠῚ 

ἐδῦα]α, αὐδ 8 ΟἸΠ65 Δηδομῖηὶ 8 165 ρουυϊηθὺ 1πἰ6- 
σίδαθθ δ ΠΟΒ Ρϑυ θη. 864 ρυμιϑαθδιῃ δἀουγαῦϊϑ 

πα 0 γα τ18, 486 ἰδ πάθπη χαὺο 1πέθὺ μ88 ἰδ Ὀυ]88 ἀΥσὰ- 

τηθηὐ! οὖ οοηίθχίυτῃ οοά. Ῥα]. ᾿πὐογοθαδῦ, ᾿ρ888 Ἰῃῦου 86 
ΘΟΙΠΡΑΥΑΤΘ 6 Υ8 6886 ΠΉΒῚ υἱάδίατ. αὐᾶϑ ΠΟ δ ποῖ δὰ 

Ἰάθπλ Θχ θη ρ] πὶ ΘΟΠΟΙπηδἰδ8 6586, Π88 ἀἰβογθραπίϊαθ᾽  ἰοπίαπιυς 

βαἐἶ8 δαϊπουπί: ἰαθα]α οαΐπι 1 δὰ α΄ ὀχμῖθοὺ πες 

λειάς, ἰάθ]6 11 πελιάς (Δ Ἰα θοῦ μ1ὸ ΒΥ ΖΘΒΙΠΙ ΠΠΟΤΘΤῚΪ 

θη ἄατα 2); (4 Ὁ. 1 βὰὉ ξ΄ ἐρῳδιός, (40. 11 (015) ἐρωδιός; 

(40. 1 δοά. 1. ἀκανϑυλλίς, ἰάὈὉ. 11 ᾿φἀκανϑυλίς; ἰὰ0. 1 

80 ε΄ βύσσα, ἴα. 1Π βύξα; ἰαὉ. 1 50 ια΄ ἁλιαιετός, 
(40. 11 ἁλιαέετος; ἰ6Ὁ. 1 ΒᾺ} εδ΄ ὀρχῖλος, ἐ4}. 11 ὀρχίλος. 

ΘΠ 6 1Ὸ ἰαθυϊαθ ᾿ἰϑύαθ ἴπ οθίθυῖβ δίαιθ 118, αὖ Πιοχ 
Ὁ] ΔΘ ὈΙπλ8, ρδυῦ πὶ 88] ἴθ ΡΟΥ 81 ΒΙΠΡΌΪΑΓΙ 8. ΓΘΡῚ5 

ἰδ 86 σοποογάδπῦ, 51}}1}1}Π|σηϑ ΘΆΓΌΤ. ΘΧΘΙΊΡ]ἃ ἔ1558 

ΒΙΒΡΙΟΔΙῚ ᾿ΙΟΘὺ, 

18ηὶ ΟΟΟ1018 Ρα]. τπθιη σα οὰπὶ ἐδ }}18 ΔΙΡῚΙ- ποαίτα δὰ 
τιθηΐ ἴῃ οοΟμίθῃ 018 ᾿πἀ]ο ἢ ἀΟΘΘμλὰ5. δίααθ ὑπερ 

ΡΠ ὰπι ααϊάθτῃ οβίθ ματι Ὡ60 ῬΤΊΟΥΘΠΙ ἐᾷ ὈΌ] τα π66 δῶ 

Ροβίθσιοσθι δα. Ῥα]αῦηϊ οοπέοχθαμη ΘοΙηροβι δ 6886. 

4αθια δα ἤποιι αἰ γθηὐ]ὰ8 ααδθ ᾿πῦθυ αἰγᾶτηααθ ἰᾶθα- 
Ιατὰ οὐ Ῥϑϊαῦπὶ ἰοχίαπη Απὐομ] πιὰ 6 5υ]}Οσαθ οχβίϑηῦ, 

ἀοίποθρβ δποίαρθο. ἱποὶρίᾶπη 610 ἃ ὈΥΪΟΤΘ ἰδραΪδ. 
4.86 800 ξ΄ οσμιροὺ ἐρῳδιός, Ῥα]αίπα8 δαΐθηι, 81] 

βάρχα μα Θπὰ8 οαϊοη1 ΧΥ] απ άγθαθ, ραββίτα ἴῃ 80. 1] 

ΡΥ υϊῦ ἐρωδιός ΡεΥπάθ δίαψαθ ἰδ. 11 80 ξ΄. ρουτο 

ἰδ Ὁ. αΥρ. 1 88} ϑ΄ παροὺ κχολυμβίβ, οοἄ. ῬΑ]. οοπίγα 

χολυμβάς; ἰαὉ. ἅτ. 1 οοἄ. ]. νῆσσα, οοἄ. Ρα]. νήσσα; 
ἰαὉ. γ΄. 1 80 ε΄ βύσσα, οοἄ. Ῥα]. βύξα; ἰδ. ἂτο. 1 

800 ια΄ ἁλιαιετός, οοα. Ῥαᾳ]. ἁλιαίετος; ἰ8}0. ἀγρῷ. 1 6δοά. 

1. πελεκάς, οοα. ῬᾺ]. πελεκᾶν; ἴα}. ατ΄. 1 ΒᾺ} εδ΄ ὀρχῖ- 
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λος, οοἄ. ῬΑ]. ὀρχίλοςρ; ἐδ. Υρ. 1 800 ι΄ κελεός, οοά. 
Ῥᾳ]. κολοιοί; (6. αὐὖρ. 1 βὰὉ κ' ὑπαΐέετος (ιν ἴῃ ταβαγα). 
οοα, Τα]. ὑψιαίετοο. 

ΤΎΔηΒ60 δα δἰξθγατγα ἰδ] ὰ πὶ ῬΥΊΟΥΘ τα ]ΐο ἘΌΘΥΪΟΥΘΙΆ. 

αὰδθ 80} α΄ πελιάδα ργαθθθῦ, οὰπι οοά. Ῥα]. οχσμι θαὺ 
πελειάδα. ἀθῆαμι οατῃ 111 ἔογπι, αὐ ΒΌΡΥΘ ΠΠΟΠ] ΠῚ 8, 
ἀυθιαθ ἤάοὶ 810, θᾶπὶ χηϊϑϑδιι [0676 ἔογίαββθ βαῦϊαβ 

οὐδ. ποίδθ!]θ δαύθπι οϑὺ, αὐυοά ἕδρῃ. ἂΥρ. 11 βὰὉ ζ΄ 
μαθοὺ ἔογιηδιη ᾿ἀχανϑυλίς, οοά. Ῥα]. αθγὸ ἰδβὲθ Χυ]απᾶγο 
Παπούαδαϊύ ἰηΐον ἔουτηαβ ᾿κανϑίς (οἷ, γᾳ. 16, 21; 11, 6 
Ἰρίᾳαθ δάπ. οὔθ.) οὐ ᾿ἀκανϑυλλίς (οἵ, Ρ»ᾳ. 18, 4). ἀοίηά6 
ἴῃ. (8. ἀΥρ. Π βὰὉ 9΄ οχϑίαῦ πηθιπουδ Ὁ1}18 Πᾶ 60 ΘΠ16Π- 

ἀαίϊο ἈΞ 1ὰ οϑὺ πιερέος: α1Ὧ6 οχ Ῥαϊαύηϊ οοπίοχία 
ἐἈὈ]αγαϊα ΓΙ 6 γ8}18 τορθεϊα 6586 πϑθαυϊῦ, αὐἷρρθ Ὠ1Ὸ 

ΒΩ Ρ]]οἰδου χοῦ Πίερος (οἷ, Ρᾳ. 80, 10 δάη. οὐτῦ,, 
ὉΌΪ οὐγοσθ ὑγροϊμοίασαμη ἱπηργθβϑαμα οϑὺ Πιέρος ΌΧΤῸ 

Πίερος). ἴδια ἰδ. ἃγρ. 1 βϑὰῦ 8ϑ΄ παροὺ ἔουπιᾶπη κο- 
λυμβίς, οοἂ. Ῥα]. ἐοχίαβ κολυμβάς; ἰδ. το. 11 6οά, 1. 
νῆσσα, οοἄ. ῬΑ]. ἰοχί. νήσσα, ἰδὉ. τῷ. 11 δὰ ε΄ βύξα, 
οοἄ, Ῥα]. ἐοχὺ. βύξα; ἰδ. τ΄. Π 8ὰ" ια΄ Πανδάρεος, 
οοα. ῬΑ]. ἑἰοχίῃβ πιοάο Πανδάρεως τηοάο Πανδάρεορ: 

ἐδ}. ἀὐῷ. 1 βὺὺ ϑ'΄ Οδἰθὰπι ἴῃ ΟΟΡΟΠ ΘΠ 8ΌΘΠΙ 

(κελεόν) ἰχαμβέογυμαξαμπι 6588 ρϑυμιθῦ, βθουπάμππι οοά, 

Ῥαᾳ]. ἰοχύ. οὐἹρίπθια 8 111ὸ ἀπουαπὺ κολοιοί; ἐδ. ἀγρῷ. 11 
ΒᾺΡ κ΄ ρυϑϑροὺ ἔογιηδπὶ ὑπαέετος (ας. ἴῃ τὰ8.), οοά. 

Ῥα]. ἐοχὺ. ὑψιαίετος; ἴα}. ἀΥρ. 11 δὰ κζ΄ Ὀρσιλόχη, οοά. 
: εί 

Ῥα]. ἐοχύ. ὀρξιλοχία; ἰδ}. ἀτρ. 11 βὰ κη΄ αἴλουρος, οοά. 
Ρα]. ἰοχὺ. σίλουρος; Δ}. ἅΥγρ. Π 8ὺ} μ΄ “ἄφαιαν, οοά. 

ῬᾺ]. ἰοχὺ. ρρ. 128, 10 ἀφαιαν (510}), 10. 18 ᾿φάην. 
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Εἰχ αυἱθὰβ τϑρὰβ ᾿π θ]] σι αν, ποαΐσϑι ἐδ] πὶ 80- 
συχμηθηΐ δα οοα. ῬΑ]. οοῃδοχίαηχ ἔα θα] γα Απϑοπ]ηΐδ- 

ΠΆΓΌΤη ΟΟμΐθοίαμι 6886, 864 δὰ δ)]ΙΟΥᾺ ΠΣ ἸἸΟΤΟΥΌΠΙ ἃ 
Ῥαϊαύϊπο βαὐϊθ ἀϊαθυβουαπ. ἀΌΟΥαμα Πιθιλ σία ῬΑ] 1] 

ἰοχίαπι Ὀοπίξαίθ ϑαροσθῦ ἃπ 8ῸὉ Ποὺ Βαρογθίυυῦ, ΠὰΠῸ 

Δαοραγα 8 ῬΘΓΟΑΌΙΓΘ ἀμ οϑύ. ῬΥΔΘΒΊΟΠΘΟ δα ΐθ ΠῚ βταυίοτοι 
ἴθ Βραυθηθθυβ Π|6 ΠῸΠ Ουγαθα ἢ 6886 ὉΟΙΡΆΓΘΒ ἀπει κα 

ΟΥΤΟΥΘΒ ΡΓΟΒΟΘΊΔΟΟΒ, αὖ 40] δα αιαδθβίϊομθμι ὈΥΟΡρΟ- δἰρονλμον 

βιύατη Θχρθάϊοπάδηη ρᾶγαπι οομίογαμῦ. 5805 ἸρΊ δα Υ ἐν τ γτυαα 
ΒᾶΌ6Ο ΡΥ]ΟΣ5 ὑαθ.]8 6 ΘΧθι ρ] απ τηδρ δ, 8] 6 Υ1 8 ΤαΪΠ 8 

ααδπι οοπίθχύμπι οοά. Ρα]. 1118 101 Π]6 418 βου ρύατα 6 

ἱπαπϊηδύατη [1856 Ὁ]ΔΘΥῚ ὈΓΘΌΪΘΥ Β ὈΪ Πἀ]ο8 886. οθίθγ σα 
Π6 18 Ιάϑη αἰθθῦθ ΟΡ ΟΥΘΥ, ΡὈΥΠΟ ΙΟθῸ θῶ ΘΧϑηη]- 

ΠΔΓΘ σΟηϑύϊαϊ!, ἴῃ ΟΡ 8 ΟΟΠΒΘη Ἰθηὐθϑ ὑδ θυ] 6 ἀγρὰ- 

πιθηἰ1 ουτη οοά. ῬΑ]. ἐαχύα ἀϊβοογάδηὐύ. 50} ϑ'΄ αυϊάθιῃ 
αἰτᾶαᾳὰθ ἰδῦυϊα ρῥγαθρϑὺ ἔουιηδηὶ κολυμβίς, οοα. α]. 

ἰοχίαβ (ρρ. 80, 18) κολυμβάς. Ὠϊὸ Βογρύαγαθ οοα. ΡΔ]. 

ΔαΞου ΟΥ αὖ οχιβύδιη, 60 Ῥο ΒΒ: ῬΘΙΓΠΙΟΊΘΟΥ, αυοᾶ 
χολυμβές ἴοτταδγη ἀο]σάγθι οὐ ὑγιύαιη, κολυμβάς γᾶγᾶτι 

δαμηοάμθχτῃ οὐ Θχαυϊβιΐαπὶ 6856 αἱά6ο; Πὶ [Ἀ]]ΟΥ, [ΟΥ̓Πια 

χολυμβάς Ῥταοίθυ Απίοῃϊηθση Γ᾿ θΘΥΆ]θ πὶ πὸ Ἰοριαῦ 
ὨΪΒ1 ἂρ Αἰμοθη. ρρ. 590 ἃ οὖ 6. στρούϊῃβ Ἰριθασ οὶ 
βύαϊαοσθ ἰηΐγθαθοπίθπὶ ἴουτηδ) χολυμβάς ἃ [ἸΌΓΔΙΟ 
ΠΘΒΟΙΟ αὰὸ [π᾿ το]ράγοη κολυμβίς ἱταπιυὐαίαη 6886) 

4α8πὶ πἰθθ πθῦβᾶ. 800 υϑ' ἰὰ. ἃγρ. ὈΥΟΥ Βᾶ66 ααδίθαοῦ 

ΔΌΪΤα ποΙηΐηδ Θπυπηογαὺ: λάϊος, κελεός, κέρβερος, αἰγω- 
λιός, ἰαὉ. ἀΥ΄. αἰΐογα παροὺ δθο: “άϊος, Κελεός, Κέρ- 

βερος, “ἰγωλιὸς εἰς ὁμωνύμους οἰωνούς. δτροὸ ἀπῦϊ]αη 

6880 Ὠρααϊδ, αὈΪΠ [ἢ ΘΧΘΙΏΡ]18 ΘΟΥΆμ, 0]. Βα 5. ἰα Ὀ0]88 

οΟΠποϊπηδαθγαπῦ, βουρύππι Γπογῖῦ (οἵ, ὑᾳ. 9ὅ, 11 544.): καὶ 

ἔστιν ἐξ αὐτῶν τὸ γένος τῶν οἰωνῶν λάϊοι καὶ κελεοὶ καὶ 
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κέρβεροι καὶ αἰγωλιοί, 584 οοά. Ρα]. Ἔχ! θοῦ Ῥτὸ χελεοί 
ἴουτδπι κολοιοί, ααᾶτα αἰ ]οϑᾶπι 6586 ΘΙ ἀθηἴου ΘΟΙΏΡΓΟ- 

Ῥδαϊ Οάογὰβ 4188. ρρ. 18, 4] γϑοὐϊββίπηθ χελεοί Απίοηϊηο 
τοϑυϊς θη ἀπ 6586 τηοπυ]ῦ. ἀβηῖαα6 ἴῃ αὐγτόοααθ ἰδίου α]Ὸ 

ΒᾺ κ΄ ΠΟΪ8 ΟσουντΙὺ ἔογτηδ ὑπαέετος (Βα ὈΔα114 ᾽71},. 56.), 

οαπὶ ἴῃ ῬΑ] αὐ πὶ οοπίθχέα Ἰορδπιιβ ρρ. 91, 1 ὑψιαίετος. 
αἰγῷ ἴογπια θὰ δῦ, ὉΘΥΘΟΥ͂, αὖ οογῦο ἀβθοθυηὶ ροββιῦ. 

ἰδ θη ΠΟΙ ΓΘ ΟΠ ΠῚ δϑὺ, Πα ΌΘΥΘ 58Π6 ἔουπιδιη ὑπαέε- 

τος, ααἱθὰΒ ΘΟΙΠ ΘΠ ἀθἔασ. ΟὉ] ρΥλπὰτα ἔαπδὺ, ααοα ἃ 18 
116, ἀθ αὰᾶ ἃριαγ, δρυαὰ Δηϊοπίπαπι τυ, 97, 8 δεύ- 

τερος ὀρνίϑων Δαρθ]]αύαγ: ααδ6 ποίϊο ᾿πϑϑῦ ἴῃ τιοοθ 
ὑπαίετος. οἷ, 51 π}}Π1|08Σ ἔογπιαῦα ἀοοῦραϊω ὑποστράτηγος 

((. 6. δεύτερος μετὰ τὸν στρατηγόν), ὑποστρατοφύλαξ, 

81ὼ πὰ] 8. ἀθίὶη ἔογπια ὑψιαίετος ππῖὰβ 1185 Ἰοοὶ 

ΤᾺ ΡΌΪ στα ΑπἐομΙ ΙΔ ΠΤ πὶ πη] 17 δαοίογἐαΐθ, οατα 

ὑπαίετος Ἰοθὸὸ αὐυοάδιη Αγϊβιοἑθ!β ᾿ϊϑὺ. δηϊπι. (1. 52 

Ρρ. 618, 840 6α. δοδᾶ. Β610].} τϑουγσαῦ. 81] αἰ πϑῦ, 
αποὰ Βῖο ΌΤΙ τη8. 46 βογιρύισα ᾿ἰϑύ]πι8 0018 ἀἸββι ἀθηῦ, 
οαπὶ ρᾶγύϊτη ὑπάετος, ραγίϊπι (Ρ 3) ὑπαίετος ργαθθαμέ. 
ααϊθὺ8 τοραΐαῦβ ορὸ οογΐθ 60 ἱποῖϊπο, αὖ [106 γ8]16 πὶ 

ὑπαίετος ἀθάϊθθθ δχιβέπηθη. ἰδιηθη οὑτὰ ἴοσπια ὕψιε- 

αἴξετος αὐϊαὰθ οουὐϊθ σα ηὐ 5. δα 11 158 ΘΟΔΥσ αὶ Π6- 

ααθαΐ, βϑί]8 6586 ἀὔὐχὶ μᾶπὸ ἴῃ οοπίθχῦα γϑύϊπουθ. 

δὶ ἀΘ͵Ὸ ἄπο δχρθπάθηαὶ βαηὺ [00], ὉΌΙ οὖ 1ηὐθυ 

5680 οὗ οὑπὶ οοπίοχίαι. οοα, ῬᾺ]. ἐαθυ]αθ ἀγσυμαιθηΐὶ 

αἰβογθραπί. 1 θπΐπὶ ἰδ. ἃτσ. ΒᾺ8 ξ΄ ἀθι ἀκανϑυλλίδα 
οοταπηθτηογαξ, Ὁ. ἃγρ. ΠΠ 6Θοά, 1. ̓ κανϑυλέδα ἴῃ οοσπιο- 
ΤΆ ΠΘΙῚ ὉΟΪΠΟΥΘΙΏ ΘΟΠΌΘΙΒΔΠΙ 6586 ΒΙρηϊβοαί, οοἄ. ΡᾺ]. 
ἰοχίυβ ΧΥ]απάτο ἐοβίαμπέθ ἀποθβ Ἰοοἷβ ἔογιπδηι  ἄκανϑές 
(ρ5. 16, 21 οὐ 77, 0), απο ᾿ἀκανϑυλλίς (ρᾳ. 718, 4) ὁχ- 
Ἀἰθαϊς. βαρπμαβοιθαγ ααδοδίϊο, αἰτὰσῃ ᾿δκανϑίδα ἃὰ 
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᾿ἀχκανϑυλίδα δι ᾿Αἀκανϑυλλέδα ταῦ]! Θγο.] Δ: βῖαθ ἀθθια 
-- Τ68. Θῃλη Θοάθχῃ το α]ῦ, οαπὶ ΤΠ] ΘΥΘῚ 1ῃ ΘΟΡΠΟ- 

ἸΏ1Π6 ΠῚ Δ ]1θηὴ ὑγδη βίου θη] 6588 ἸΘρΆΤΩΒ Ὀρ.. 18, ὅ -- 
ἂὺ Απίομϊπο 116 γα16 πυπουραΐδια ΔΥἰ γθηαγ. δίααθ 

ἀθ ἔοστια ᾿κανϑυλίᾳ Ῥασοα βαπὺ ἀϊοθμάα. απ86 ῥγϑθ- 

ἰογαιδπὶ ααοα ΟἸΠΠΪΠΟ αἱΐο886 ἔογιηαία 6886 υἱάθυγ, 

0 ἸΟΥ Τα ΠΙΌΓΟΥΠῚ π18. δοίογ!ἑαίθ ἀοβἐϊαία οϑὺ, απο- 

ἰδ ἢ] ΡΆΘΠ6 ὉΠΙΌΘΥΒΙὶ ᾿κανϑυλλίς ργαθ θοῦ. οὗ, ΕἸ θ]1 

ἴταστῃ. ἀρᾷ Αἰμρη. 11. Θὅ 6 (ξξε “Εγαρφηι. Οοηι. Αἰ. δα. Κοοῖκ 
1. 208); Αὐἱβέοῦ, μἰβὲ. απῖπη. Ρρ.. ὅ98, 188 οὐ ρῃ. 616, ὅδ 

(εἀ. δο. Β6γ.); Ρ]αὐ. ἀθ ᾿πυϊὰ. οὐ οἄ. ρᾳ. ὅ81 Ὁ (00]. ΠΠ 
Ρᾳ. 989 6ἀ. Βεουπαγαα.); Α6]184π. ἀθ παΐ. δῃΐμπι. ΤΥ. ὅ 
(α0}.1 ρας. 82 6α. Ἠοτοὶ. 1,105.); Ηοβυοι. 5... ἀκανϑυλλές; 
Είγῃμ. τπᾶστι. 5. ἃ. ἀκανϑίές; 41108,. ΥὙΘΌΘΓα ΟΊΥ 80] 01 
οάο ἔογμδθ ἀχανϑίρ οὐ ἀκανϑυλλίρ ἴῃ οοηδαμα δά αο- 

(Δ ηὯ8Δ6 βαπὺ. αἰγᾶτη Απἰομϊμὰ8 Δ ΠῚ 1888. ΘΟ μΒΘ Πα 8 

εβὺ πὴ αὐγδιηαὰθ Δ 60 ἴῃ ΠΟΠΔΪΠΘ ῬΙΌΡΤΙΟ 81ρ1}1- 
βοᾶπο ἀϑαγραΐδμηι 6888 ῬϑυῸπ ΟΥΘαῚ 116 οϑὺ. οἵ, Οάου. 

ἀ158, ρῃ. 11 πού. 8, ἈΌῚ αἱγ 1116 ἀοοίαβ 81105 ΘΟΠΒΙΤΏ11685 

ΟΥΤΟΥῈΒ ἃρυὰ Απῃπἰοπίπαπι ΠΌΘΟΥ] 6 πὶ ΟὈυ]05 απ πιογαῦ 
ἱποασδαὰθ ΠΙΡΥΔΤΙΟΥα πὶ οβοϊ δηθαηιὶ οὐθαῦοβ 6586 800 

ἴαγθ δαδαμηαΐ. ἰἴρβθ δαΐθῃηη ποϑῦσο 000 πθϑοῖὶο αὐ 

Γαύομθ ἀπούαβ ἔογμιδτῃ ᾿ἤκανϑίές ργδθορίδυϊε. δὖ ΠΟΠΠΘ 

ὉΘΥῚ 51121]1ὰ8 οδὺ, 11 6 718 ΠΟ Ὡ1}}18 ΟΠ}15818 ὁχ ᾿ὅκαν- 

ϑυλλίς ἰαοῦαπι 6586 ζχανθϑίς --- βΒἰοαϊί ἴῃ ἔα. ΧΙ 

Ρῇ. 82, 19 ργοὸ Χελιδονίδα ἴῃ οοά. Ῥα]. βου ρύπηι ἃ146- 
᾿ηὰ8 Χελιδόνα ---, αἀυδπι οχ ᾿κανϑίρ πομ π0}}18 Δ ΑΙ 15 

᾿ἀκανϑυλλίς α'αὰ 46 οαυβα δαυϊάθηι ραββὶπιὶ ἢᾶπῸ 

ἤοσιδια γϑϑέιϊζῃὶ, αὐδηὶ ἴῃ δ. ἃγρ. 1 ροβιδαμι 6888 

ΒΌΡΥα ΟἸΧΙΠΊ.8. ΟΟΠΒΙΔΘΥΘΙῚΒ ΠῸΠΟ δ] θ γα πὶ ΙΟΘᾺΠΙ, 
ἀθ αὰο αϊούαχα8. θγϑ. ϑβαμαηδ ΘΟΠΕΓΟΙΘΥβΙἃ οϑῦ, 1Π 
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αυδπι 865) τη αὐαύϊομπθ 8 Ὀϊουιὺ ΑἸοαύμοθ (0. Χ). πᾶιμὶ 
ἐδ. τῷ. 1 ϑὰὉ ε΄ 11|1ὰπὶ ποιηϊηαὺ βύσσα; ἰαῦ. ἀτρ. 11 

οοἄ. 1. βύξα; οοπίοχύ. οοἀ. Ρα]. ρᾳ. 81, 11 βύξα. ἀ6 αὰο 
ἀἰββθηβα αὐϊὰ βθαθαθη αι 51ῦ, Ρ]8 16 π16 ΠΘΒΟΙΓΘ ΠΡ ΘΠ 

Ῥγοδίθου. βύσσα αυϊάθιη ἔοττηα ἴῃ ἴδ. ΧΥ φτρ. 90, 9 
οὐ ΘΙ, 12. τϑουσγιῦ, 0ὉἹ ἔδθιηίπδη ααδπάδη ΠΟΙΉ]Π6 

Βγββδπι 1ῃ ΘΟΡΠΟΠΊΪΠΘ ΠῚ 816ΠῚ ΘΟ ΘΥΒΆΠῚ 6556 ΠΆΥΓΑΌΤΓ. 

βύξα «αὔθιη ἀοοὶ 511} 1}Ππ40 ααδοάδπι οϑὺ ΟΠ] ΠΟΠΊΠ6 

Ῥτόρτῖο Βύξη, ααοά ἀρὰ ΠΙΌθΘγαΊοια ρος. 122, 21 Ἰορστίατ. 

οοὔθσαι πθὸ βύσσα ἃιϊβ ποὸ βύξα ποο βύξα ἀρυᾶ 4] 1ὰπὶ 

Βουρίοσθι αὐοα 85οῖδτηι ΓΘρουῦατ. τηὐαούδχηα Ἰρστοαν γΘ] 14 αἱ 

οοἄ, Ῥα]. Ἰϑούϊοπθμι βύξα ἴπ οΘοπέοχία Απξομπιηΐδπο' ποία 

6888 ταύυβ βύξα πὸ] βύσσα τοβύϊιθγο δαὺ δᾶθο οατῃ 

Βουκϑὶῖο ὀχαγαγο βύας. 

Ῥγοχίπιαπι δϑῦ, αὖ αὐδβάδη ΑἸ θυῖαβ ἐᾷ θ] 6 ἀγρα- 

ΤΘη] --- Ὡ8ΠΔῚ ὈΙΟΥΘΙ ἰδ ΘΧ ΘΒ Πηι15 ---- ἃ οΟἄ. 

ῬᾺ]. οοπίθχία ἀἸβουθρδηῦδβ θχουύαιη. οὰπὶ οογγθοίυσα 

ΒΡ (οἵ. ἰα Ὁ. ἀτρ, 11 8ὰ}0 8.) ρϑυοὶβ οοπῆσθσθ [1οϑὲ, 
ααΡΡ6 4086 ἀθαὰθ ἔα ι1}18 810 δία οοά. Ῥα]. οοπίθχ αβ 
βουρίαγα Πίερος (οἴ, ρα. 80, 10). πραὰθ δηΐπὶ 0}]8 
Ροίοϑὺ 6586 ἀυπδιαύϊο, ααἱπ οαπὶ ΒοΥΚ6 110 ἀρὰ Απίοῃϊ- 

ΠῸΠ ΤΘΡΟΠΘπάμη) βὶὺ Πιέρου. ἀἰ]]ρσοηθίοτθ ἀθγὸ βογὰ- 
ἑαὐϊοπθ αἀἰρσπα οϑὺ βουρύασα ΠΟΙη18 Ραπάδγοὶ. δἰααθ 

ἰδ. αΥρ. Π χυϊάθῃι 880 μα΄ δχμὶθοὺ ἔογσγπιαπὶ Πανδά- 
θξος. οὑπὶ ἴῃ οοά. Ρᾳ]. ἑδχύιι πιοάο ἴογηδθ αὶ Πανδά- 

ρξος (οἵ, ρ΄. 88, 17 οὐ 18, ὉἹ 018 Πανδαρεου [516}]} 
πιοο ἃ Πανδάρεως ἀουϊααίαθ Ἰοραπίυγ (οὗ, ῥα. 81,21 
Πανδάρεως (86 ὡς ἴῃ τα8.); ρῃ. 82, 8 Πανδάρεω; ἵν. 11 
Πανδάρεων (564 οχίγ. 571]. ἴῃ γτᾶ8.); 10. 20 Πανδάρεως. 
Ρα. 88, 13 Πανδάρεων, φρ. 84, 1 Πανδάρεων; ἴὉ. 4 



ΟΑΡ. 1|. ΧΧΙΧ 

Πανδάρεως). ῬυΠΙΘΙΟ 8816 ργϑθαδὶθμῦ ἔοι ἃ Παν- 

δάρεως ἀυοίαθ, οὐϊδιϑὶ ἄσοβ 1105 Ἰοθοβ (ρᾳ. 81,21 οὐ 
82,11) ἀφἀποίπηαβ, ἈὉΪ 6Χχ αἰύθγα ἀθπιαπ ΠΟΙΏΪη18 ΤΟΥ ΠΊ8, 
Αὐδίοα α. ἃ. οἴδβοία υἱἀθέασ. ἀθύαμι τ δἀοαγαῦ 8 ροΥ- 

Ρθηβῶ ΔΙΊ σα] 6886 ποαὰὶδ, ααἱῃ Απδομΐηυ 8 ραύγΘ ΠῚ 
Αξάομῖβ πυπουραγὶὺ Πανδάρεον. δὲ πὸπ ἱπᾶθ, αὐυοά 

ἴπ οοπίοχία [1Ὀτὶ Ῥ8]. ᾿αχύα ἔογτηαβ ἃ Πανδάρεως ἀ61]- 

υδἰὰ8 Ὁ15 Πανδαρέου Ἰορίμηαδ, δαοίου δαΐθμι Δ] ο 8 
ἰ0. ἃγρ. ἴπ ΒΥ]. Οσῶ 808. ἰ Ὀα]αγαμη Ἀπίοπὶηὶ ΤΌ 6ΓΆ]18 
ἱππθηὺ ἔοττη85 ἃ Πανδάρεος 1) ἀποίαβ, 66 ΟἸΑΥ 8 6βύ, 8. 

ἸΡΓΑΥΟ 8]|1}1ὰο οδἰθτοαυϊη πραυδαῦδηι 8101 οομπβύθητ 

ἱπαϊδο βουϊρίοσθ ἱπάπούαμι 6586 βουϊρίασαμη Πανδάρεως Ὁ 

θυ] 8 γα οοΙ δύ 0 }18 ἀουιίαϑ 60 ΘΡΤΘΡῚΘ ΘΟΙΙΡΤΟὈΔΙΌΓ, 

χιοα Απέοππαβ ἴα 0. ΧΧΧΥΤ (ρρ. 118,11. 18, 14. 16) 
οοπμϑέδηΐου 808 οϑὺ ἴοσηα Πανδάρεος. αποοίτοῦ 6αα]- 

ἤθη Ὡ.]1]ὰ8 ἀπθιδαι! οτηπὶθὰ8 1068 ἴα. ΧῚ οΥυπα8 ἃ 

Πανδάρεος ἀποίαβ ΥΘ ΟΟΑΥΘ. θαυ ΘΟ ΓΟτι 818, α8 6 

εδὺ 46 Θορπουληθ ΤΡῃϊρθπῖαθ. ἢ1ὸ αποαὰθ Π1ἴθπὶ ἀδῃ- 

ἄδπ| 6586 ρᾳΐο βθουπάμπι ἰδ. ἀΥρ. {Π, απδηλαθδηι ΥῸΒ 

αὐαὰθ οουθἷβ ΔΥΌ 8 ΡΤΟΗΊΡΑΥΙ ποαυϊέ. ἰδ. ατρ΄ 1 

800 χξ΄ Τρμιὶρσοπίατα ἴῃ δαίμονα καλούμενον Ὀρσιλόχην 
πηαἰαίαηι 6586 παγγαῦ; οομίγα οοα. Ῥ4]. ὑθχίμβ 1 4681} 

ἰγαπϑβοσυηαύδαηα αἰγρίπθι ἃ. Πῖαπα Ὀρσιλοχίαν ΠοΙηΪΠδ- 

ἰδ 6586 ρουιθοὺ (οἴ, Ρρ. 1017, 4). αὐδγαπη ξουΤ Δ. ΠῚ 

ΡΟΒΕΘΥΪΟΥΪ δἰϊυπάθ ἤάθπι δαἀβέγαθυθ ΠῸῚ ῬΡΟΒΒΆΠΊΙΒ, ῬΥΙΟΥ͂ 

δαΐθυη βὐθ 1} 1 ἰθβυϊτη οϊο Ατηταϊδηὶ ΝΆΥΟΘ]11Π1, 4] 1Π 
.. ΧΧΙ. 8. 84 (.0]. 1 Ρᾳ. 281 ε4. ααγάξῃ.) μαθὸ γϑἕοσὺ: 

1) Ηδβ δῃΐτη ἔουσηᾶβ ἴπ ΘΧΘΙΉΡ]Ὸ 800 1ΘρΊ586. δχιβυ πη π8 
δῦ. ἴῃ αὕ0 5ὶ ἔοστηδθ Αὐξίοαθ ἑδπέο ορϑσθ ρυδθαδ) υϊθβθηῦ αὐδηΐο 
ΟΡΘσθ ἴῃ οοπίθχία οοα, ΡΆ]. ργυδϑιυδ]θηῦ, πο θϑὺ ἀπθίυχῃ, αὐΐπ 
ἴουτηθτη Πανδάρεως ἴῃ ἰαῦυ]α, 88 ἀϑαγραύαχιβ ἔπθυϊῦ. 



ΧΧΧ ΡΕΒΑΒΕΑΤΊΙΟ. 

“1158 οηῖηι Πιοδἐϊὶ5 ἰἱἐαημέο5 ᾿μηιαηῖδ οἐ ἐηιριοϊαγέθβ αὐιιδγια8 

]θίαπαορ, φχιαθ αρμᾶ 6085 (56. Ται)ο8. οὐ. ὃ 88) αἰϊολέμν 

Ογϑβιϊοοΐ,ο, σαοϑογην οαρίία ξαπὶ ραγοίϊθιι ργαοβσοθαγ᾽. 

ὉΌΙ ἔογπιθια ΟΥ̓ΒΙ]ΟΟ 6 δα ἀπ Π ΟἸΠ65. ᾿1ὈΥῚ ΑἸηγϑηϊ 

ΡῬγδθ θη; υἰδίοδα Υ ἃ16511 οοῃϊθοίασα θϑὺ ΟΥ̓ ΙΟΘη6. Βϊπὸ 

ΟΠ 181] ἐαὉ. τ΄. 11 βουρύατα Ὀρσιλόχη οοτητηοπάεαξαν, 

ἐδυηθύβὶ δ] ίθσα ΠῸΠ ΤΟΡρυο δία. ἰδ ἀΘΓῸ ἰδ. ἀτρ. Π 
οὐ οοα. Ῥα]. ἰοχύυβ Ὧἀθ Ὀθϑύϊα αἀἰββθηὐαηῦ, 1 ααδηὰ 86 

οοπηπχαίαυϊῦ Δ πμα, οὐπὶ αἱ ΤΎρΡΒομα βα θυ ρ]θη 68 

Αοργρέύμμῃ δυο] αββϑηδ. πϑηὰ ἴῃ οοηδοχύα ῬΑ]. 11}1ἃ θθβϑύϊο]α 

σίλουρος Δαρεο)]αίαγ (οἴ, ρα. 101, 20), ἴὰ ἴδῃ. ἂρ. Π 

ἐς ΠΕΘΕΤΕῚ ἴᾶτιὶ Βοομαγίαβ ἸρΠΑΥαΒ ἰδ] γα ἄΥρα- 

πιΘ 1 ἴῃ ᾿ἰΌτο “126 απϊγιαϊθιι5 5. ϑογίρἐμγαο᾽ αἱ ΑπδΟΠΠΟ 
τοβυϊψαθγθῦαν αἴλουρος οἰβαρτίαγαῦ Ἰαγθαὰθ οἱὰ8 δαοίοσι- 

ἰαύθμι βθουθὶ βαηῦ ΟΠη68 ΘαἸΐογθϑ. πϑιῃ οἵ, Οὐἱά. Μοί. 
1. Ὑ. 880 εὐ Ηγρ. Αδύγοῃ. 1. 11 28 (ρᾳ. 10, 1 64. Βαπέρ). 
Βοομαγέὶ διηθπααῦο ἰηβιρηϊευ Εγμηαίαγ ἰδ. τς. 1Π, 
απδθ Ἰθούϊομθαι 80 111οὸ ροδβίυϊαίδπι αὐδιηασδπι ἴοθαθ 
οὐ] ἑοναία οϑὺ, ργαθθῦ. οϑίθυ τα ΤΏ] η1Π16 Θα Ἰ ἀ6 1: Θχ ϑ ]- 

τηϑ θυ ἷπ σΘοΥγθούαγασῃ 1181} ἀοοἱ αἴλουρος ἴῃ ἰδὉ. ἀτρ'. Π. 

Δα Ι Ὀ1ἴαπι 6χ οοά. Ῥα]. οοη χα ἃγοθϑϑιύαπι 6586. ᾿ΠΊ1Π0 
ὨΙΔΘΣ θᾶ δαοίου ὑδθυϊαθ ἴᾶπὶ 1 ΘΧΘΙΏΡΪΟ 500 

Ἰορίβ86, οασηαὰ6 αὐτὰ ἔογτηα ἀθγῶ δϑϑϑὺ αἰ] ΟᾶγΘ. ΟΠ 

Ῥούυϊββοῦ, ἴῃ ἐδ] πὶ ϑαδηι ὑγαηβύα 1586, ἀθηϊαὰθ ἰδ. 

ἃΥσ, 11 βὰὉ μ΄ ἀθύϑηη οοσηοιηθηῦ Βιι οπηαυῦβ βουαϑατῦ 
ουπιᾶπι, οὐβὶ ργδαο δοοθηΐα οὐπαύδιῃ (“ΖΦ φαιαν). πϊτωϊ- 

γυχτα Θχυδηάατῃ οϑὺ ᾿φαίαν. οἵ, ΗδΒυ ἢ. 85. ἃ. ᾿φαΐξα 
εὐ Ῥϑυβδη. 11 80, 8. οοἄ, Ῥα]. δαχύαβ παροὺ ρᾳ. 128, 10 
ἀφαιαν (5810}), οσοπύγα ρς. 128, 18 ἀφάην τιδηυΐοβίο 
ἀοργδαδίαμι. 



ΟΑΡ. 11]. ΤΧΧΧῚ 

ϑεα Ἰᾶπὶ τϑϑρίοἰδτη8 τούτο τα! θα 118 ὈΟΠΔΤαΠ) ταῖο 
ἐπα τι6 Ἰθο ματα ἐδ] Γαπι ἃγρασαθηξὶ βυθά- ἜΠΡῊΣ 
οΔτη.8. δίᾳιθ αυΪΠα.6 Ἰ0018 ἐα Ὀ] Δ ἀρ πη  μἰὶ 1 ἃ οοάα. 

ΡᾺ]. οομέθχίυι ΤΎΔηβίουτηἰϊοπ απ [106 Γ8}18 ἰὴ στο στᾶ- 
ὉΪΟΥΙ 5 αἰβοθάθγθ υἱάϊπηὰ8. αἀὰᾶ6 ἀθοθὰβ ]ο0οῖ8 αὐ 6 

ὉΘΓΔ ΠῚ, ἈΠῸ οογΐθ 8 ]88ηὶ Ἰδού πὶ Θχ ἰθὺ. ἀποῦυβ αυϊ 
ΤΘΒ1Ἃ4α] Βα ὐ [0018 ἱποθσίαχῃ δϑὺ, αὔγα μι οοηὐοχίαὶ οοα]οὶβ Ρὰ- 

Ἰδῦπ1 8} ΘΧΘΙΙΡ]ΔΙῚ ἀοἰουβ θα Ὀ 186 1 ρ8]π18 810 ἀθἔθγθηδδ. 
ἀθοῖθβ δαΐθηῃ οὰπὶ ἰθχύα οοά. ΡᾺ]. ἀἸββθηίὺ ἐδ}. ἀγρ. 11. 
ἀθ οαϊὰ8 ᾿θούοϊθα8Β ἀἸΒουθρδηῦθαθβ αααύζαοῦυ αὐϊαὰθ 
πθΥᾶ8, ἀπμδ8 8] 46 ρυ Δ Ό1168, ἐγθβ αἰῤοβαβ 6886. θαϊοὶ- 

Ἰ]8. ὍΠ8 ΡΧΟΌδ οϑϑϑῦ ὩΘΟῸΠ6 αἰ] ἀϊοαγ 6 ΠῸΠ ΡοΐαΪ Π.08. 

αὈΪΠαᾺΘ ὉΘΙῸ Ἰ0018 Ορθ ἐδὈυ]αγμα ΔΥΡΌΤαΘμὐὶ σογ ϊ88ὶ- 
τηᾶῖη οοπίθχίαὶ [10ΥἹ ῬΑ] αὐ ὶ τηθαϊοίμδπι δάξοσγσθ 1]οαϊύ. 

ὉΠ ΟΥ̓. πὶ δαΐθιη ΔΡΘΥΦΟΓΙΩ ΠῸΠΊΘΙΒ ΟΠ ῬΥῸ ΒΌΡΡΘΕ- 

ἀϊδα 8 θιμθπάδθ οι θὰ5 οχίραιβ δαἀπηοάθηι 810, Ορύϊπλο 
ΠΟῸΙΒ ἴΌΥὙ6 οΟοΟμπίθμ 6 γ6 Ὁ] ΘΠ] ᾺΥ, Θὰ πὶ ἰθχύατη Απίοηὶ-ὀ ιοχίυε 
Ὠΐδη86 ΒΥ]ΠΟσαθ, αἱ ἐδ Ὀ.]46 αὐγιαβαὰθ ἐαπἀδιηθη πὶ γρύπα 

οϑὺ, ῬΌΓΣΙΟΥΘΙΩ ἃ ΟὙΔΌΙΟΙΙ 8 ΘΥΓΟΥθῸ8 [1886 81 ἀπο 

604. ῬΑ]. τπιθυλοσίατη ἴδ] γα τ [1 ΌΘΥΆ]}18. 
ϑθα οὖ δ]ῖα 1116 αἰχθαξα ὑθχύμὶ αθΠὶ ΠῸ8 θη ΘΠ 5 

Ργαθβίαθ, β80}}]16οῦ ποῦ ἰοὺ ἐδηξίβαιθ ἸΔΘῸ 18 ἀρ ΌΥ- οατοναὶ 
τηδία8 Ἰδοογαΐαβαυθ ογαὺύ. αυοα π6 ἐθίμθσθ ᾿ἰδούίδββθ ἐπρωαμεϑξ 

ὉΪάΘΑΥ, ΤΟΙ] Ὀϑ0018 88]06}1 Π}181 ΟΟΙΠΡΓΟὈδηἀδηι 6886 

βοῃΐο. δία τη θ]δτη 6886 ἴῃ ΠἰγῸ Ρα]αίϊπο οχίγθ- 
πιᾶπὶ ἔδὉ. ΧΙ ραγίθιη βαρδοῖίου ρογυϊάὺ Οάθγαβ (οἵ, 
4188. οἷὰβ ρᾳ. 14). υδὲ οὰπὶ 4]1ὼ ἀθβί ἀθγαμύυσ, ὑὰπὶ 

ποπιῖηδ ΘΒ ΔΓ, ἴῃ 4188 ΘΟΠΌΘΥΒΙὶ βαπὺ ΟΥΡΙΒ 6108- 
406 χτηδίθυ. β'πρ]]οἰΐου θηΐπὶ Ρᾳ. 86, 20 βαᾳ. αϊούαμπι 

οϑὺ: ἐγένοντο βουλῇ ᾿Απόλλωνος ὄρνιϑες ἀμφότεροι 
ἐν λίμνῃ. αποὰ οοπδαθρίμα!ηιϊ ΝΙΘΔΠαΥ ρ᾽δμθ οὈδβέγθριῦ, 

Μγιοσταρμὲ Θταθοὶ. 17, ἔ 



ΤΙ ΧΧΧΙῚΣ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ. 

ἀαθπὶ αυϊάθημ ἐγαμβέουμπιαίίϊομ ἔαοίαβ Ὀδδυϊαβ δὶ ΠῸΠ 

δἀουγαῦθ ἀθβουθογθ δὖ ὑβΠΊ6} ΠΟΙΪΠΔΥΘ 80]1{πΠπῚ 6586, 

οοὔθυδθ οὔ πθ8 4086 δὰ Θδὰπὶ τϑάθαηὺ ἔα θα]86 88 18 
ΒΌΡΘΥαΙΘ. οβύθπἀπηξ. αποοίχοα ἀπ 6888 πϑααυϊῦ, 
αὐΐπ ρΡοβὺ ὑἀοοθπὶ ὄρνιϑες οχοϊαογιὺ ζκύκνοι». αυοὰ 

ΒΌΡΡΙΘιμθηΐαμη 60 σταύπμῃ Εὖ, αποὰ αἴθγαθθ ἰδ. ἃγρ. 

ΔΟΟΙΟΥ ἴῃ ΘΧΘΙΡΙΟ 880 {|14 ποοραῦαϊατη ἱπαθηϊῦ. 
οὐθηΐπὶ ΡΥΙΟΥ ἰδ. ύρ. ἀϊβασί δάΐογὺ δὰ εβ΄ ποῖιθῃ 

κύκνοι, αἰΐοεγα 60. Ἰοοο ὑγϑηβίουτη ΠΟΘ ΠῚ [ἢ ΟΙΟΥΘΒ 

ἔαοίδτι Θχρυθββὶβ ὉΘΥΡ18 σομητηθηιογαῦ: Κύκνος ζὃ δον 

᾿πόλλωνος καὶ Θυρίη ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰς κύκνους. 

Π60 ἸΘΙῸ ΠοΟ ὑπὸ ἰΙοθὺ βρθηϊθῃύα ποβῦγα ἱπη1 10. 

ΠΠΏΓΠΟ ῥγδθβίο θϑὺ οὖ 8118, 40 ορίπῖο ποβύγα [Ὁ] οὐ. 

βμθὰ οπΐπι ἴα Ὁ. ΧΙ, ἐγασοβαπι οὖ ὑγαποαίαμη 6888. Ὁ6] 

6Χχ ἰπἰοσγαρία οοπβύγαοίομθ ρσγδπιπιδύϊοα δ] αοθῦ. ΠϑΤα 

Ἰοσιπηα8 ἴῃ οοᾶ. Ῥα]. (οὗ. ὑᾳς. 128, 10 ῥγοχχ.): ἐν ὃ 
τῷ ἱερῷ τῆς ᾿Δρτέμιδος τὸν δὲ τόπον κτλ. δῃΐθα 
ΠΘΥΡρα τὸν δὲ τόπον Ἰδουπδια ϑὐαθαθηδπη 6886 ἴῃ Ρχο- 
ΟἸταὶ οδύ. ααᾶθ ααθηὶ δὰ πηοάὰτῃ Θχρ]θπάδ 81, ΠΟαϊΘ 

ῬΙΟΥΙΒᾺΒ ΠΘΒΟΙΓΘΙΒ, 51 δ. αΥρ. ΠΠ Αγ γθηα8. 86 101 

γ65 αυδοάδπι Βυ] ηἀ]οαύίαν, οαϊὰ8 ἴῃ οοηὐοχία ὨΟΒΙΤῸ Π66 

Ο]ὰ οϑὺ πθὸ υρϑεϊσίαμι: αα86 ααἰπ ἴῃ 1118 ἰδοηδ ΠΔΓ- 

γαύα, ἔπουιδ, Π1] οδὺ ααοὰ ἀπθιίθηγα8β. ῬγΆθοϊγθ ἀθ Ἰο6Ὸ 

ποβίγο δίαιθ δα ΟΠ 6 ἀϊβραίανιυ Ο. οι πθι ἀθτὰβ ἴῃ 
“Νιοαπᾶν. Ῥ»ᾳ. 10 ποί. 1, φαὶ ἐαπιθη 48 δοἄ. Ρα]. βουϊρέαγα 

τη8]6 δαἀοοίαβ ογαῦ. 

Εχ [18 ἀἄπορυβ 10018 58.158 δᾶρδγθσθ υὈΙ ΧΟΥ, οο0ῃ- 

ἐοχύμμῃ, αἀαθπὰ δαούουθθ ὑαΪ πὶ ΔΥΡ ΘΗ ὐϊ τη 810 Ὲ8 
ἐγαοία Ὀαηὐ, ᾿πέθρ ΊΟΥΘ πὶ ἔαῖβ88 ααδπὶ ΠΥ] ῬΑ] πὶ. 

γογαμι ἴδῃ δαῦ ῥγΟ χα ογαύομθ αἰγέαἐθβ 1ΠΔΥῸ 1 

ἰαθα] γάτα ἀΥραπθαἱϊ ργαθαϊοδυϊηθβ. ἀθ αὐϊθὰβ ΠοΟ 



ΟΑΡ. ΤΠ. ΤΧΧΧΠΙ 

πη ΒᾶΡ6Ο, αποὰ δάάδιη. οὐθῃϊμη απο ΒΆΡΥΘ ἐαθαϊδὸ ἀσρ. 

ἀθηποπϑύγασθ βύπααὶ!, υἱὐ οσοπἑοχίαβ Π10τ] δ] δ πὶ ανοταῳ τὰ 
ΔῸ οἷὰβ ΠΌΓΑΙΙΟ ΠῸῚ ἐδπὶ ΘΟΠΊ 1588 ααδπι ὈΙΓΟΡδ- ἐβυτεὶ ἀπ, 

σαΐδ 6586, ῃ00 ἰδ. }}18 ΔΥΡ ΘΙ ΘΟΤΘΟῚΘ ΘΟΠΗΓΙηδαΓ, ἰὰ 
αὐρούθ 'ἴπ αυϊθὰβ ἰδ οογύα αὐδθᾶδπι τπθη48. Βουϊρύαγδθ 

Τορουϊδηθαῦ, αα86 ἰπ. οὁοα, ῬΑ]. ἑαχύαᾳα ΠΟΌΪΒ ΟὈυδπὶ 

Πυηύ: 6χΧ. συ. ἴῃ ἴα. ΠῚ ἐέραξ ῥγτο ἱέραξ; ἴῃ αν. ΧΧῚ 

γύπα γτο γῦπα; ἴῃ 0. ΧΧΥΤΙΙῚ ἴβις ῥτοὸ ἴβις; ἕλλος 
ΡἴῸ ἑἕλλός; ἰίδσασα ἐέραξ το ἱέραξ. 

Οοέοσαμη δαπίάθια Ὀοπιξαξοπὶ ἐδ] ἀγα ἈΥΡῚΙ- ταν. αἰτέσίοι 

τθηδὶ ἔπ ἀμ. ΠῚ ῬΘΥΒΡΟΧὶ, ΟΌΠῚ 688 1 1030 ΠΡΤῸ τ γλεσδιῳ 
Ρα]αῤξίπο ρϑυϊθρίββθπι. πᾶπὶ Κοομίυβ οὐ Ὑ᾽δβίβυυ- τοιδοίδοι. 
ἸΏΔΉΠῸΒ, ἰδηΐαπιὶ δἰαϊδ, αὖ Βοαθγθηῦ, αὐδθ Ταΐϊο ἰηὐθυ 

ΑἸΐδγδτη ἐ ὈΌ] δ τη ---- Πᾶ6 0 6Πϊπὶ ὑπᾶ 618 ἱπποὐπογαῦ --- 

οὐ οοπίθχίαπι ποβύχαιη ἔδθυϊαγαπὶ Απθοπὶη [106 7815 

Ἰηἰογοθάοσγοῦ, αὖ 1118πΔ δὰ ποηίπϑιη παϊὰ8 οοΟΙΥ]σοχοπῦὺ 

οὐ οοῃϊουτηδγοηῦ: αὰ0 ἔδούαπι δϑῦ, αὖ 5: Πρ Δ θὰ5. 1118 

αἰγύα 8 8018 ΒρΟ]Ἰγθίασ. ΠῸΒ5 ᾿ϑίδ8 ἐβΌ.}]48 516 σΘ- 

ΡΓδθβϑηΐαπ δ οαγααίμηα8, αὐ ἴῃ οοα. Ρα]. Ἰοραμίαγ, 
518 18 ρϑαοι}15 αἱ θά δ πὶ τϑ πα 68.018 Πλ 6 615 1 ΌΥΑΤῚ- 

838. ΜΑΝΤΙΞΒΑ ΟΒΒΕΒΗΠΑΤΙΟΝΌΜ ΟΕΒΙΤΙΟΑΕΌΜ. 

Ι. Απἰοπίπυβ 1106 γ8}18 ροβύθδαμδπι ΑἸοΙ ἀδιηϑηύθιῃ ἐὰν. τ. 
ΠΟ ΗΘΥΙΠΟΟΠΔΙΊ, οὐ ᾿ᾳΥὙ6 Ἰαγαπαο ΡΟ] οἰ 8 ογαῦ, 86 

411 οὐϊάδηι Οὐθβυ! ]αη δ] απ 'π ταύ οἢἶο 60Ώ]ο0- 

(8558 παγγααϊύ, μᾶ66 ἀἸΘΟγΘ ρουρσὶῦ τυ. Ο7, 17: καὶ ἡ 

παῖς ἔϑυεν ἐν τῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἱερῶ. χαλεπῶς δὲ 
φέρων ᾿Ερμοχάρης ἐπὶ τῷ τούτου διαμαρτεῖν εἰσέ- 
δραμεν εἰς τὸ ᾿ἀρτεμίσιον κτέ. Ἀπὸ Ἰοοαμπι δα ὑμὰμὶ 

ΟἸΏΠ65 θίουϑβ ᾿πίθυρυθίοβ ρϑυρουδπι Ἰηὐουργθίαι βαηῦ, 
τῈ 



18. ΙΥ. 

ΤΧΧΧΙΝ ΡΕΑΒΡΑΤΊΟ. 

ΑἼΡΡΘ αἱ αὐδδ 18 ἀθγρὸ διαμαρτεῖν Ἰηθϑϑθῦ ῬαΓᾺ ΠῚ 

1πἰθ]]οσουθηῦ, ὉΘΥΌΤΩ ΡΥ πηὰ8Β αἱάϊ!᾽ῦ Οάθγὰβ (οἴ, οἱὰβ 
ἀ188. ρᾳ. 1 544.), αἱ διαμαρτεῖν, 111] Δ]1ὰἃ πἰδὶ ᾿δά- 
ΒΘαῸΪ ΟΠ ΡΟΒΒ6᾽ βρη ἤοαγο σϑοίββισηθ οοπίθπα!ῦ; 146} 

αἱγ ἀοοίαϑ ῬΥΟΠΟΙΊ6η τούτου αὰ0 ΤΟΙΘΙΥΙ ροβϑὶῦ ΠΟ 

6886 ἴὙ6 δαδαμηϑαϊθ. ΟΟΔΡΥΟΡΙΘΥ ἀρ δηΐου 58Π6 ΡΓῸ 

τούτου οχαταπάμστα οοηϑαϊῦ ταύτης: ὨΟῸ ΘΗΪὰ τ6] 51- 

ταΐϊθ αὐἱὰ βοπίθηύᾳ Ἰοοὶ ΘΠ Ἰαρσιίαῦ. ἀθύατα μᾶποὸ τπὰ- 
ἑαύϊομθπι δ( βθηϑὰπὶ δάργηθ αὐδαγϑηθπι ΟΡ Θ8 1 

ΘϑΌ 58 ΔΙΏΡ]ΘΟΥ ἸΘΥΘΟΙ, ααοα ΠΙΤΏ1Β ἃ ᾿ἰὐξο 18 ὑγϑα 15 

τϑοθαϊς. οὖ ϑϑηύθηζίδθ οὖ σϑὶ ρὶθορυδρμῖοαθ βα 8 
ΠΟΥῚ οχιβυϊηο, 81 ρ1Ὸ τούτου 1110 Βυϑρθοίο βουύϊθαβ τοῦ 

γάμου. ΟΟΥΓαΡύΘ]αΙα δαΐθιῃ 810 ΧΡ] ]οῸ, αὖ ἴῃ ἀθίθσθ 
οοάϊοθ ἔδθυϊασαπι Απὐομῖηὶ [ὐέθυῖὶβ τηϑὶυβου] δ ΡΘΓ- 

βουρύο 11ἃΔ ἀθῖρῶ ἢδὸ ταὐϊοπο ϑχαγαύα ἔμϊββα ρα ΐθπι 

ΑΜ, 
ΤΟΥΓΟΥ 

ἀπᾶθ τούτου ἴΔ0]]]Π1τὰθ θαδάθσθ ρούσϊββθ πϑπιο ᾿πῆῤϊᾶ- 

Ὀιῦαγ. αὐδπὶ θη ἀδοηθηι γαύαμι οἰ βοιὺ Ἰοοὰβ αὐϊάδῃι 

παράλληλος Απίοπϊη!. οὗ, 518 4ὰ86 ἴῃ 80. ΧΧΧΙΧ ἀθ 
τη] ΑΥΘΘΟρΡμομὐβΒ τοίθγαμθασ (ρρ. 121, 14 8αᾳ.): 
᾿Αρκεοφῶντι δ᾽ ἀποτυγχανομένῳ πρὸς τὸν γάμον 
πολὺ χαλεπώτερος ἦν ὃ ἔρως κτλ. οδἰογαμη π6 ααΐβ 
ἃ ΒΙυμη]ο ἴῃ ΘΥΤΌΥΘλ ΡΘ]]Π]ἸοΙαύαγ, Ἰἰοοαπι ΤῊ ΟΥΑΙ 15 

(,. ΠΠ. 18) ἴδῖὰ 80 Οάδγο ἱπάϊοαΐα πὶ π6 Β1]ὰπι αυϊάθτα 
δα ΒΟὈΒοῦγδια ᾿θούϊομθια οοα, Ῥὰ]. ἀοίδη θη άδμι Ὁ8]6 6 
ΤΊΟΠΘΟ. 

Π. Τῃ ἴδ. ΤΥ Ῥαϊ]δῦϊπὶ ἸΙΡσὶ πϑπλοσϊδτη 81 βθααϊ- 
ΔῸΣ ῬΒΔΙαθοῦβ Αμιγδοϊούασαμι ὑυγαμπμὰ8Β Ὀ18 ἰπέθυ- 
Βοιδαγ: δὸ Ῥυοσθ αὐϊάθιι Ἰοοο (ρᾳ. 12, 10 ρῥγοχχ.) ἃ 
τα ἀπ βθαϊξίοβα, δἰΐοσο (ρᾳ. 18, 4 844.) Ιϑδθπᾶ 



ΟΑΡ, 1]. ΩΙΧΧΧΥ 

ἃ απ ἱπηταΐβϑα. αυδΟΥΥ ἢΪ6, αὐτὰπι ἀθ πβρ]θ- 
θοηύϊα, Δ]Π1Ιᾳ 8, ΤηγὐΠΟΡΎΔΡὮΙ ποϑῦγ! οορίαγα ἸΙοΘαῦ, δὴ 

οα]ρα ἰχϊθαθπάα 810 Τηθιηουαθ. ποὺ αὖ βύαξαϑῃι 60 
ΙΔ ΧΊΤΩΘ ΡΟΥΡΘΙΪοΥ, αποὰ Απίοπίπυτη [1 θΟΓ ]ΘπῚ αὖ ΠΟῚ 

᾿πρθη]οΒαπι ᾿ΐα ὈΥΟΡ.ΠΙ 80 ΒΟΌΤΙΠΙ ΘΟΠΙΡΙ]  ΟΥ̓́ΘΙῚ 6888 
αἰάθο, δάθο αὖ ἐάτῃη ἱπδυᾶιύδπι δἱ ᾿τηραύαγθ Βοοοσ δ πὰ 

δὰ δυάρθαμῃθ. αὐτὸ δαΐθιη 000 τ ΠΟΥ 8 ΠῚ αἰ ]αίδπι 

6886 ΘΘΏΒΘΠἀτη ὁ ΒΟΣΠΙΔΠμτι8Β αυ] θη δίαιο [Δ ΟΟὈΒ1ῈΒ 
Ῥοβίθυϊουθπι ἸοοαΠπὶ ΘΠ 6880 πορϑαθγαηῦύ. ααἱ 8ά- 

ἸΣ1ο ΑΘ] απὶ ἀθ πϑί. δη. 1. ΧΧ᾽ οἂρ. Χ],5, ὍὉῚ Πδθο 
πατγϑηΐγ: ᾿ἀμπρακιῶται δέ, ἐπεὶ τὸν τύραννον αὐτῶν 

Φάῦλον (πι6]1ὺ8 Φάϊλλον) διεσπάσατο λέαινα, τιμῶσι 
τὸ ξῷον αἴτιον αὐτοῖς ἐλευϑερίας γεγενημένον, Ῥγορο- 

Βυογαπῦ, αὖ ΑἸΐογο ἰοοο ποηθῃ Φάϊλος τοβϑιιϊ αθγοίασ. 

αογαπι δυοίογιαῦθπι 81 ΒΘα ΠΥ, ΟΥ̓ΡῸ ΘΥΓΟΥῚΒ Π16- 
ΠΟΥΔ8 [801]]1π0 ΘΧρ] θαυ ρούθβὺ, αὐἱρρθ αἱ ᾿πᾶθ 

Βα 5 5810, ααοα ΠΙΡΤΑΥΒ. ΠΘΒ0]0 αα18. οβοϊΐαηΒ οου- 

Ἰίβαθθ βϑιηδρουὶβ βουϊρυϊίαηβ, αὐοὰ ῬΥΙΟΥΘ ἸΙοοῸ Ὁ18 
Θχαγασαῦ ΠΟΘ, αὖ ἔθγθ ἢθΥΪ 8ο]6ῦ, τη] ΟἹ ὕθπθη8 
ὑθῃιθσθ Δ] 6 Υ1 ἰοθο 1πὐα]οσὶύ. αποα 60 [86 1}1ὰ8 ἢθυὶ ρο- 

ὑα1ῦ, ααοά ταᾶσπα ᾿πίθυ ἀοοθ8 ΦΑΥΛΛΟΚ οὐ ΦΑΛΑΙΚΟς 

᾿πἰογοθαάϊν β᾽τηη] πο. αἀποοῖγοα Βα ΠῚ ΙΔΟΟΌΒΙΪαᾺΘ 
τααὐδύ! 8 πὶ ἸΘΥΔΠῚ 6886 ΘΧΙ ΒΟ] ΔΊΟΥ ΠΙ ΠΘ6Ὸ οἱ ΟὈΘΒ86 
ΟὐΙΔΠ Ἰοοσῦτα ἃ Οάθγο ϑχοϊξαίαση (1014. ἃ. 600 δοἀ. 
Ἐ1686). 

ΠΙ|. Βοροβαὶ Ρᾳ. Τῦ, 18 οὐ ρΡᾳ. 97, 16 ἐοΥΓΏΔ ΠῚ τὰν.Υ οἱ ΧΧ. 

αἰγέϑαλλος, οὐτὰ ΘΓ Ῥα]αὐϊπ8β Ῥυίοσθ Ἰοοὺ αὖγι- 
ϑαλλός Βαρθοαῦ, αἱΐοσο αἰγιϑαλλοὸς δοοοπύα αὰ] οἸ] πὶ 

ΒΆΡΓΘ Δη ΘΡΘΘΠ] Ἰτη8πὶ 81] Ὀδτὰ ογαὺ ογᾶ8ϑο. ἰδθυ]8- 

ΥΤᾺΠῚ δαΐθιη ΔΥραμΘἐΐ ῬΥΙΟΥ ΒᾺὉ δ΄ π60 8608 βῦ κ΄ 
Θσχι θοῦ αἰγιϑαλλός; αἰγοαὰθ Ἰοοο βαρτα αἰξθσασα ᾧ ἰῃ- 



ΤΧΧΧΥῚ ΡΗΑΒΕΑΤΙΟ. 

ἀπούαβ δοοοηύαϑ ΘΟηΒριοιθπσ. οοπίγα 1ῃ βθοαπάα ἐδ Όυ]α 

50 ε΄ οὐ 800 κ' Ἰορίπηβ ἴοσπηδιι αἰγέϑαλλος; αυδτα- 
ἀαδιη 500 ε΄ αἰγιϑαλλός οἸΐτη Θχαγαύαπι ἔμπϊ586. δάμας 

σΟρΠΟΒΟΙύαΥ. ἀαθτα δἃ πιοάστῃ δαΐθμη ῬΑ]. Π8 810 ΟΠ 68 
ἸΙΌΤΙῚ τη8. 'ἴπ βουϊρύυσα ἰβϑύϊα8 ἸΟΟΪ8 πιίϑοσ ἢπούίαδηΐ, 

1ῦα αὖ πο οογύα ΒΟΥ θΘΠΑῚ ΠΟΥΠΊῶ ρϑὺϊ πθαιθαῦ. ὉΘΥᾺΠΙ 

ὯΘ 7ῸΠ0 ΘΧαρ ΟΥΑΒΒ6 ὉΠΘΔΥ, ΠΟ ΠῸ}]ὰ ῬΓΟΡΟΠΒΠΙ 

Θσχθρ]α. Αὐἱϑίοῦ, “μ18ύ. δη.᾽ ρρ. 592, 170 (θα. δοδά. 
Β61.): αἰγιϑαλός Ρ]ΌΓΙΠΠΩΙ οοα 605, αἰγέϑαλος Ῥ; 1018. 

Ῥᾳ. 616, 80: αἰγέϑαλος Ρ]. οοα., αἰγιϑαλός 5, αἰγέ- 

ϑαλλὸος Ρ; ΑἸδβίορῃ. ᾿'διιθβ᾽ ἃ, 888: αἰγυϑάλλῳ οπιπθ8 

αὖ υαἰάἀοίαγ ΠΌΤ]; 8080]. δὰ Ὦμηο Ἰοσαμι: αἰγέϑαλλος Ἐ, 

αἰγίϑαλος ΑἸάϊπα; Αὐπθη. Ρᾳ. 6 Ὁ (00]. 1 ρὑᾳ. 152 

Καὶρ.): αἰγιϑαλῶν Μ, αἰγιϑηλῶν ΟἿ; Αοἰίαπ. “46 

πϑὺ. δη.᾽ 1. ὅ8: αἰγέϑαλοι Ρ]ογαα6. οοά., αἰγίϑαλλοι 

Με; ΡΙαύ. “6 ᾿πυϊά. οὐ οα.᾽ ρρ. ὅ81: αἰγιϑαλοί ρᾶτ- 
ὑϊπι ΠΟΥ τη8., ραγύϊῃ αἰγιϑαλλοί; αφοροη. ὅταθο. 1]. 
ΧΥ. 2 (ρᾳ. 1061, 2 εἀ. ΝΙο]48): αἰγιϑαλοί Ἰ1Ὀτὶ, αὐγέ- 

ϑαλλοι δα. ρῥυῖμο (Β8811. 1539); [μοχῖο. ὅς. (οἵ. Βδικ. 
Απροάού. ατ. 1 ρΡᾳ. 560) Ὀ186 δχμιθοῦ ἔογττπδπι αὐγέ- 
ϑαλλος; ἀθηίαθο υϊάαθ ΠΥ Βαθοηῦ [ΟΥ̓Δ πὶ 81 ]1οὶ 
Δ οχαγαΐατη. 86 ἴᾶπὶ τίμημα Πᾶ5 Βογάθβ ὑπᾶ4θ 

ἐγαούσοϑι αὐ!ἀααδ ΟΔΡῚ ΠῸῚ ρούδϑῦ. 1ππΠ10 δ ΘΙ ΘΠ 5 

οϑὺ Ηρογοάϊδηυβ, αἱ τ0]. 1 Ρρ. 158, 21 ρῥγόοχχ. δά. 

Τιϑηὐζ. 46 Ὁοοαθ.}}18 ἱπ αλλος ϑχθαμθθυβ αἰβοθρύδηβ 

μδθο ρῥγδθοῖριὺ: τὰ ὑπὲρ τρεῖς συλλαβὰς ἐκφερόμενα 
παραληγόμενα τῷ ἃ βαρύνεται, εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ κ ἄρ- 
χοιτο, ἀρύβαλλος τὸ μαρσύπιον, περίαλλος τὸ ἰσχίον, 

αἰγέϑαλλος" κραπαταλλός δὲ εἶδος νομίσματος καὶ 

κορυδαλλός προσηγορικὸν καὶ ὄνομα δήμου ᾿Αττικοῦ 
ὀξύνεται. Ὠΐπο Απϑομϊπο ραββίμη γϑϑύϊθαὶϊ ουααμι αὐγί- 



ΟΑΡ Π1. ΤΧΧΧΥΠΙ͂ 

ϑαλλος οοἰθγοααϊπ δῦυ]α ΔΥριπηθηῦ α]ίθσα, αὖ ΒαρΥᾶ 

ΤΠ] 8, ἀσοῦθυΒ ]Ο0Ο18 Βουαδύϑιῃ. 

ΙΥ, Βυγιοία δάμηοάπμη βϑθρθαιθ Βοῦβουγα Χυ- αν. Υτ. 
ἸαμαὙ1 ταύϊομθ δἀμποίαμαὶ 1Π ΘυΎΌσ πὶ ἱπαἀπούαβ ΟἸτα δὰ 

Ρα. 16 ἃ. 15 ᾶπο δάροβιι! πούαϊδμι: τὸ ἱερὸν σκῆ- 

πτρον Χγ].: τὸν ἱερὸν σχηπτόν Ῥ ΧΥγ]. ἰοϑίαπίθ.᾽ αὐ 

απ ὙΥ δβύθσηδηπο Οαθγοαιθ οοηὐγαυαπι βέαϊθαθηάαχῃ 

εγαῦ. δαποίαὺῦ δῃΐπὶ δα τοῦ ὈΥΪΠΟΘΡΒ δα βοχίαιῃ Απίο- 

Ὠ11 δια ΠΟ] τ. 518: Ὑ'1. ϑαογς; Οιιδίο8 
Μιιϊηγυϊγυῖδ. τὸ ἱερὸν σκῆπτρον. ἰεσὶ, τὸν ἱερὸν σκῆπ- 

τον (πο]αϊῦ πἰπιίταμι δκχηπτόν). ἈὈΌῚ ἸΘρΘμΑῚ ὉΘΥΡαΠι 
Π0Π 8αἃ ποορᾶρυ]ὰ δηὐθοθαθηύα 86 δὰ βυθβθαιθηΐία 
γοίθυθη στα οϑὺ: αὐοᾶ ὉΘΥβῖ0 Ἰαὐϊπα 588015 ἀοοθὺ. οἵ 

ῬΙδοίοσοα ποὺ. ΠΠ δὰ οἂρ. ΥἿ1 οὖ ποὺ. δὰ οδρ. 1 οἱ 
ΧΙ, εἴροὸ οοα, Ρα]. τὸ ἱερὸν σκῆπτρον ρΡτδθραυϊ; τὸν 
ἱερὸν δσκηπτόν δυΐομι πδυᾶ τη8]160 αὐ]άθηι οχοοριαία 

864 ΡΥΟΥΒᾺΒ Βιρογῆσα ΧΥ]ΔΠΑΥ οϑὺ οοπιθοίαγδ. 

Ὑ. φᾳῃ. 88, 19 5ᾳ4ᾳ. θοὸν Ρὰ]. ᾶθὸ δχῃϊθθῦ: καὶ ταν. σι. 
Πολύτεχνον μὲν αἵ μυῖαι προσίξζουσανι ἐλυμαίνοντο, 

᾿δηδὼν δὲ οἰχτείρασα πρὸς τὴν παλαιὰν φιλίαν ἀπεῖρ- 

γεν ἐκ τοῦ Πολυτέχνου τὰς μυίας. οχίγομιδ ΘΙ 

ἸΏ 6 Π ἀ0 8140 Βουρύαγαθ ἸΔΌΟΤΑΥΘ 418 δϑὺ, α1π αἱάθαὺ 

8. αυ]Βα ἈΔ ΠῚ Β6710 ἀοἴθηαθγ δααθὈϊῦ Ἰοουθίοηοπι ἀπεέρ- 
γεῖν τι ἔκ τινοοῦ αὐᾶθ θα Υϑίοπὶ δίαᾳιθ 81 10- 

4ΆΘΠΑΙ ΟΠ. ΠῚ ΒΟΥΙΡΟΤατα ΟΤΔΘΟΟΥιπὶ ταραρσηαῦ. 601- 
ΒΆΘΙΙ ΘΑ άθΙη. ΠΟ ΠΪΠ18 ΒΘΌΘΓΆΙΤΠ ΠΟΙΊΠ8 ΠῚ ἴῃ Οδϑδέϊ- 

θαᾶπάο ΤΌΘ γΆ]6 Δα μΊθ γα (οἴ, αὰᾶθ 8 2 δχροβα]), φυΐρρο 
αὰϊ] Βουιδηιβ ΠδύϊομΘ ἴῃ ΘὙΔΙΙΠΙΔΙΙΟΙ 8]1Ο 18. ὉΠ ΌΓδ- 

οα]0ὸ Ογδθοᾶπι Ἰἰησαδηη Αἰ Ἰοἶββα υἱἀθαύυγ, 564 βαπὺ 
σοὶ ἀθηίαθθ ἤμπθ8. πθὺ ὉΠ] ΔΙ ΤΠ ρογβαθάθθο 
ἰπϑαἀτέατα 1118π 5 Ὑ1]ΠΡΊΠΘΙη ἃ ΡΙΌΡΟ ταγἐπορΎδρῃο 



ΠΧΧΧΥΠΙΠΙ ΡΒΑΒΒΑΤΊΟ. 

δια μβϑαπι 6886. ἱΠΠΠΠῸ ΠΙΘΠΊΟΥΔΠῚ ΠΟΒΟΓΟ ΙΟΟῸ ἐπγρᾶ- 
ἰδ 6886 Οοἴθάο. αὑδθ 0801} ποροῦϊο δὰ ρυβυϊηδηῃ 

βαῃϊίαίθη τϑυοοατὶ ρούθϑὺ ἀθϊοία ργδδροβϑιθομθ ἐκ. 

ἴᾶτα οἴμπῖα Ὀ6η6 ὨδὈΘηδ. υἱδίοβαπι δαΐθπι Ἰθου] ΟΠ) 

ΑἸΤΕΙΡΓΕΝ ΕΚ οτἔαπι θβϑ8θ οθῆβθοὸ ἰἰθγαῦβ ροϑίγθυῃβ 

ἀυδθυβ [1{ἐογῖ8 ποοῖ8 ΑΠΤΠΕΙΡΓΕΝ. 

ἴω. ΧΙΠ. ΥΙ. 6 Ταγίαγο ὑγγᾶπηο Μαεϊϊίαδθο Απίομτηυβ 
ΓΑΡΟΓα] 8 μαθο τοΐογὺ ρὑρ. 87, 29 86α4ᾳ.: οὗτος εἴ τις 

διαβοηϑείη παρϑένος ἐπὶ κάλλει τῶν ἐγχωρίων, ἀπῆγεν 
αὐτὴν καὶ ἐμίγνυτο πρὸ γάμου κατὰ βέαν. Ὁοτρᾶ 
πρὸ γάμου ἃ ΝΑυοῖίο ΡΥῸ ΒρΡΌΓΠ8 Βαιΐα ΘρῸ τϑίϊπθο 

οατὰ 8118 οϑυβ18 Ῥουπιοίαβ, ὕὰπὶ αὐαοὰ παρα Ἰοουθο 

οΟμΒΙ ΠΆΔ]16 1 ἀϑυγραύα δρυὰ Ῥαγίμοηϊαμη τϑουγγὶϊῦ, αα] 

ρα. 48, ὅ 34ᾳ. β1κ.: οὗ μὲν γὰρ αὐτὸν (86. Κύξικον) 
ἔφασαν ἁρμοσάμενον Μάρισαν τὴν Πιάσου, ἧ ὃ πατὴρ 
ἐμίγη πρὸ γάμου, μαχόμενον ἀποϑανεῖν. 

ἴα. ΧΙ. ὙΠ. [ὴ ἔαρ. ΧΙΝ χπογάϊοαβ ἤθη θη 8Π| 6886 ΟΘΘΏ860 
οοάϊοθ Ῥα]αξιπο βογυδίδμῃ ἔουμιαι Μούνιχος (οἷ, ἰδ}. 
αΥρ. Π βὺὉ δ). αἀυ8ᾶθ οὖ σχβούθ ἰογπιαία οϑὺ (οἷ 
ΒΌΆΘ.Ὶ 51Π11}1 086 Ὁ ΘΟΠ ΟΥτηαὔογ πὶ ποι] Πα τη, 4αδτη βομδο- 
ἔεσαβ ἴθ 6οα. βδὺΔ αταρου. Οουϊπύῃ. ρΡῃ. 290 544. οοη- 

σ6551}) οὐ ὑϊδα]οσαπι δυοίογιἑαῖθ ἔα]οϊξαγΣ (οἵ, ΟἿΟ 
01. 1. ρᾳ. ΧΥΤΠῚ, 1 Μυμῖομαβ ΤΉΘΒΘΙ οοπιθ8 ὁοηι- 
τηθϑιηογαίυσ; ΟἿΑ 0]. ΠῚ πν. 1100. 1014. ηγ. 1112). 
υἱάθ οὐ ΠΟΌΘοΚ “Ῥαΐξοὶ. 8ογηι. αγαθο. ργοϊϊ.ἢ ρα. 841. 
αα88 ουτῃ ἰδ 51πὖ, ΒΆ5110 88 ]ρ 0] γ] πο αα6ο, Απΐο- 

τἶπο ἔογπιατη Μούνυχος γοϑυϊθαθηαδπι 6586 Βυβριοϑηί. 

ὁβἃ. ἃν. ὙΥγὙΠ)]Ί]. ρᾳ.89,8 ρΡγοόχχ. Ἰθριμηὰ8 ἴῃ ᾿ἰΌτο ΡᾺ].: ἐπεὶ δὲ 
αὐτοὺς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν νυχτὸς ἐπελϑόντες λῃσταὶ συνε- 
λάμβανον, οἱ δὲ ἐκ τῶν πύργων ἔβαλλον --- οὐ γὰρ 
ἦσαν αὐτοῖς ἰσόμαχοι ---, πῦρ ἐνέβαλλον οἱ κλῶπες 



ΟΑΡ, 1|. ΤΧΧΧΙῚΧ 

εἰς τὰ οἰκία. Ἰοοὰβ αἰ Π0}]]]τὰ8 αὐ] 46. ΟΡΊΠΟΥ δάμυο 
8 Π| ΘΠ ΘΠ ἀδἰγϊοθια ΟΡροταῦαγ. 864 εὖ ἀϊδραΐαϊ!ο 

ποβέγα αἷὰ δίαᾳιθ ΟΥΪΠη6 ργοσθαδὺ, βίησια ἀθίηθθΡ08 ἃ 

ῬΠΠΙΟ 1ποΙρΡιθηὗθβ οπυμύϊαῦα 1 θυ ρυθύθη Ὑ. ΤΩΪΤΟΥ αὐοα 

ΟἸΠ68 ΑπἰομΙηὶ ἱπίουρσθίθϑ ἔαρ]ῦ, αὐ θη δ: 18 [ΟΥ̓ΠῚ8Θ 
συνελάμβανον ἱποδϑοῦ. ΑυὈΙδαγ] ποαὰϊῦ, απ Ἰπηροῖ- 
ἔδοΐατη ἢ1Ὸ ΘΟηΒα]ῦΟ ἃ Βου]ρίουθ ροϑιύαπι 810. συνελάμ- 

βανον πθρθ 46 οοπαία ἀϊούαπι οϑὲ, ἃ ααοά ᾿πηβθαπθηῦθβ 
Θπα ἐδ 068 8815 ἀθοϊασδηύ. ἰσιδαῦ ῬΥΪΏ δπαηϑδὶ 

ΒΘη818 οϑὺ δῖο: ὋὋ.ΠῚ 608 ἴῃ ΔΟΥ8 ποοίμῃ ϑδαργθβϑὶ 
Ἰαί ΓΟ 68. ΘΟΙΆΡΥΘ ΘΠ ἄθσθ οοπαγθπέατθ. οὐπὶ αὰᾶ 86η- 

ἰοηὐΐα Ρῥγοχίτπα ἀθῦρα οἱ ὃὲ ἐκ τῶν πύργων ἔβαλλον 

αθι δὰ πλοάπμι ΘΟΠΟΙ ΠΥ ροβϑιηῦ, θαυ] ἀἸΒΡΊΟΘΥΘ 
ΠΘῆ.60. Π8ΠῚ 6Χ ὈΥΟΥΘ Θησπύαίο ἀἸβοϊπηὰ8 ΜΌΠΙΟΗΙ 
Ἰρθθῦοβ, οὑπὶ ἰαίγομθβ ᾿πηρθύαμη ἴῃ 608 [ἀοογθηῦ, ἴῃ 

ΔΟΥΪ5 ἤυϊββθ, πὸ ἀθῦῦα 111ἃὰ βᾶπᾶ 6586 ΠῸΠ Ῥᾳΐο. 

αἴαψιθ ΙΔ ΧΙΩΠ8. ὉΘΥΡυΠ ἔβαλλον 5υδβροοίαπι οβϑὺ, αυοά 

πιθίμο Π6 ἸΟΧ ΒΕ. ΡΒθαυθηξὶ ὑο66 ἐνέβαλλον ογθαΐαμα 510. 
δα ἴῃ δαποίαθομθ οὐϊδίοα αὖ ργὸ ΕΒΑΛΛΟΝ Ἰερϑ- 

τοῦ ΕΦΥΓΟΝ ργοροϑὰϊ. ἰὰᾳὰπηι ΕΚ ΤΩΝ ΠΎΡΓΩΝ 
᾿πππλαὐδπάππι ουὺ ἴῃ Εἰς ΤΟΝ ΠΎΡΓΟΝ τε] χᾳυοᾶ τ 18] 

ῬΓΟΌΔΌΙΠ1ὰ8 υἱἀούαγ ἴὰ Εἰς ΤΟΥς ΠΎΡΓΟΥ: πᾶμι ὃχ 
μου 1Π]π4 ἐκ τῶν πύργων εοἴἴεοοϊιαμι ΔΥΙΓΟΥ ἃ ΠΙΌΥΑΥΙΟ 

ΠΘΒΟΪΟ αὰο, αἱ [π᾿ ΘΧΘΙΏΡΙΔΥΙ 810 ῬΓῸ τοῦ βουϊρίυγα 

ἔφυγον Ἰπαθηϊῦ αἰξϊοϑαμι ἔβαλλον. ἃ6 π6 415 1Π Ρ]ΌΤΘΙΣ 
ΠΌΠΙΘΙΟ ΡῬΓῸ ΒΙΠΡΌΪΔΙΙ υϑαγραῦο Οῇεπααῦ, ΟΟΙΠΠΠΟΠΘΥΘ 

Ἰἰοθαὺ ἀθ Απίοῃϊηὶ αϑὰ ὑοο18 οἶκος. αυδπὶ ἀυοῦθβ 
Ἰοοΐῖβ (Ρᾳ. 91, 4 οὐ 122, 10), υὶ] ἀθ 'ἂπᾶ ἄόυθο β6Υη0 
οϑῦ, Ὀ] ΧΆ} πυμηθῖο δάμιθοὺ --- ροθίαγαμαη αἱ ἀθ]οοὺ 
ΠΠΟΙΘΠπὶ ΒθοιΐαβΒ. 60 Δ᾽1ΟΥ ποβίσο ἰΟ60 Ὀ]ΌΓΆ]6 ΠῚ ἀο- 

ΘΔ] πύργος ἈΒΌΓΡΑΒ56 οχἰβιπηϑηθβ. ὉΘΥδπὶ δαΐθηι 



ΧΟ ΡΕΑΕΒΡΕΑΤΙΟ. 

ααδοαὰθ δὰ ἰούπμι Ἰοοὰμ ααδαγοὺ βθηὐθηίϊαπι οομϊθούα γα 
ποϑίχαἃ 05 δάβθουϊοβ 6588 ΒΙπΠἀθ ΒΘαΌΘηΒ ΡΆΥΘΠ- 

ἐμ6βὶβ --- οὐ γὰρ ἦσαν αὐτοῖς ἰσόμαχοι --- Θδαϊποιῖί. 
ΒοΠοοὺ ΜΌΘΟΝ ΠΌΘΟΥ ἴῃ ΔΡΥῪ8 ἀδυβδηῦθβ οὰπὶ 8α- 

ΟὝ 65818 ῬΥΘΘαΟΠΙθτι8 ἸΠΊΡΆΥΘΒ οϑβθηῦ, 1 ἐθιγθιη (Ρ͵Ὸ- 

Ῥίπααδη) οοπαρογαμί. δ αἀὐδηὶ βϑηξθηθδιη ΟΡ 16 

86. δάρ!ϊοαὺ υἱ ἰπηατα δίαπθ 1ἃ ρῥυΙποῖρα]6 δηαηὐϊδυαπι 

πῦρ ἐνέβαλλον οἱ κλῶπες εἰς τὰ οἰκία. Τα ρ᾽θηῦοβ ἸρΡῚ 
Ῥουβθουϊξ βαηῦ αὐτο ἱπαὰθ ἀοηηαπι, αυᾶ 11}}1 5688 
οοουϊδαγαπῦ, ἸσΉΘΙ 1ΠΊΘΟΘΥΘ, 1ἢ 400 Βα θη ]δυ τ ΟΠ ΘΧχα 

αὐυοᾶ ἀϊδρ!οοαῦ πὸρ αἱᾶθο. δέον Ἐὰρ. ὈΙδ ΓΙ Ο ΒΒ 

ποβέχγαμῃ Ἰοοαπι γοϑυϊ θη πὶ 6856 οθηβοῦὺ, αἱ ἔβαλ- 

λον ταϊμὶ βαβρθούστῃ ἐπθύιγ, ρὑτὸ ἐκ τῶν πύργων δαΐθπι 

εἰς τὸν πύργον Απἰοπίπαπι ἀ6418586 ΔΥὈΙὐγαύαγ. ἔβαλλον 
ΘΠΪΠ. θη 6 1 ῬΟΒ86 δἱύ, τπηοᾶο 1ηὐγδηβιθ 0 Β6η88 α]ούαχη 

ΔΟΟΙριδηα5. δὺ μὰϊὰ8 ᾿πύγϑηΒ1 11 888 ἉΘΥῸΪ βάλλειν --- 
ααἱ οοἴθγαμα παυᾶ [ἃ ὙΘαΌΘηΒ ΥἐΙΒΒι τα ]βα 8 ΠΗΪθῸ8Β 
ΟἸΓΟ ΒΟΥ ρύ8 οϑὺ ---- οουθα πὶ Θχθιρ] πὶ δραᾶ [16 γΆ]6 πὶ 

ΠΟῚ δχϑίαθ. ουσηαὰθ 8]1ἃ δοοοαδηΐ, αὰ88 ἰδύμα ΘΙ ῸΠι 

ἴῃ ΒΆΒΡΙΟΙΟΠΘΙΩ ἀοοσθηῦ, ἃ ΠῚ6 1 ΡΟΥΘ. ΠΟ ΡΟΒΒΆΠΙ, 

αὖ 14 ῬΥῸ ἸΠποΟ] τη ΠδΌΘΔΠ,. 

Ὁ. ΧΥ͂. ΙΧ. δυδάοπίο Νδῦοκῖο ρρ. 90, 12. ἃ Πτατῖο Ρα]ὰ- 

ἐϊπὶ ρῬγδθὈΙύαπι ἔουμιὰπι ἠργάξοντο ΥΘΟΠῸΙ Π6Ὸ ὈΥΙΟΙΘΒ 
οἀϊίογοβ οὖ Οάθταμι βθοαθαβ ΟὈ] ἢ ὔογα. αὐδπὶ ἃρυάᾶ 
Ογᾶθοοβ ἴθ ἃϑὰ [1580 ΟΠ ΟὙΔΙΗΙ δ ΘΟΥα πὶ οομϑίδἑί 

ἐδβυϊαοηϊο (οἵ, ΟΥ̓Δ θυ! “Αηποοαοί. Οχοη.᾽ ἀ0]. ΤΥ ρρ. 412, 
22 564.: ἐργάξομαι, εἰργαξζόμην, ὅπερ καὶ διφορ εἴται. 

τινὲς μὲν γὰρ διὰ τῆς ει διφϑόγγου γράφουσιν αὐτό, 
τινὲς δὲ διὰ τοῦ ἡ), ὕχπι {ἰα}1 ΠΙὈυϊα 6 βουιρύογαχι 
ἀτσδθοοσαη οομ ΡΟ δαί. δἰαὰθ 46 Ηογοάοίο ἀπθὶα 

οϑὺ σθ8, αυδιηαάαδηη δαπϊάθπὶ Π}] 8 ἀσ ῖῦο, ααϊπ ἀραᾶ 



ΟΑΡ, ΤΠ. ΧΟῚΙ 

Θαπὶ ἀδαυθαθδαιθ ἔογπιδθ ἠργαξόμην οὖ οοἴθγαθρ σθρο- 

ΠΘμἦδ6 5ιηὺ (οἵ, 601]. ΠΙΠΔΟΥΗ͂Ι “Οορηη. ὧδ αἰαὶ. Ἠεγοᾶ,ἢ 
Ρῦ. ΧΧ]]Π 8). 8ὶπθ ἀα 10 ἀΘΓῸ ἔογτπατα ἠργάξετο ἀϑαγραῦὶῦ 

ΗγΡΘ 4685 1π ΟΥ̓. ργὸ Εαχθη. 8 80 (ρ(. 48, 20 64. ΠῚ Β!.. 
Β6116] οὐΐδιι Αὐιϑίοίθὶοβ ἠργάξοντο ΔΒ 1586 υἱάἀθῦαγ 1π 

Πολ.᾿ἄϑην. 11 (ρα. 1, 12 6α.1 Β].). ταϊγατα δαῦΐθπι αα8}- 
ἔπη ἴῃ {1 0}18 ΟὙΥ̓ΔΘΟΙΒ 1η46 ἃ βᾶθοῦϊο αὐᾶτίο ἃ. (Ἤν. 
πὲ, ἔογπαθ 8 ἡ ἱποιρίθηῦθβ ρυδθυδίθηῦ, ἀθ αὔδ γ8 

οὗ Καὶθ6 1} “δὴν πα Τοχὲ ἀογ Πολ. ᾿άϑην. ἀρ8 Αγίϑίοί. ἢ 
(1895) Ρᾳ. 119 εὖ γειδομι 6». γεγὸβ ἴγγοσ.᾿ (1819) 
Ρᾳ. 268. 

Χὶ φῬᾳ. 96, 14 544. ἴῃ πο]σ 5 ΘΙ ΠΟΙ ῸΒ ἸΘΟῚ- τὰν. Χχ. 

᾿ηὰ8: “ύκιος μὲν οὖν καὶ “Ἄρπασος ἀκούσαντες ἐκέ- 

λευον ἱερεύειν τοὺς ὄνους καὶ τέρπεσϑαι τῇ ἕορτῇ, 
Ὀρτύγιος δὲ καὶ ᾿Αρτεμίχη πείϑεσϑαι τῷ ᾿Ζπόλλωνι 

προσέτασσον κἀπὶ τούτοις ὃ Κλεῖνις ἐπείϑετο 

μᾶλλον. αυϊθυβ ὉΘΙΡῚΒ ΟὙΔῸΙ5 ΒΟ]ΟΘοΙβηλι8 1π51 δ. 

πΠρ6ὰ6 οπἷΐπὶ Βοηο Οἀτδθοῦβ ὑτηᾳαδηὶ πείϑεσϑαι ἐπί 
τινι αἰχὶὺ (οἵ, ΟἀΘΓῚ ἀ188. ρρ. 19). αἀπδ6 Ἰοοαῦίο 81 11ὈΥῚ 
ῬΑ] 1 δαοίογιύαύθ οοχηπηαηϊία, οϑβϑὺ, Ἰοοὰβ ἰοχοὺ 418- 
οορέδπα!, ᾿ΠΙοογθὲμθ 11 8γῃ βύσ] ]]σΊΠηΘ πὶ Αι πέοπῖπο 1106 18]1 
᾿πραΐαγθ Πθοηθ, αὖ 168 8608 παθθὺύ. πὶ ῬΑ] ϊηι8 
τα] π1π|6 κἀπὶ ΧΙ οὐ, 568 ἀΠ]1οἰ 46 καζ πὶ. Ῥϑυαθυβαμ 1]υἀ 
κἀπὶ δὰ Βοικοιϊαμ), αὖ υἱάἀοίαν, τϑαϊῦ: αφαὶρρο ΧΥ]απάγθα 

οἀϊύϊο Βαθοὺ καὶ πὶ. βϑὰ οοά. Ρα]. Ἰθούϊοπομι δἀουγαξϊαβ 

Ρουρϑηάδιηιβ. Οὐλὰ8 ῬΥΙΟΥ͂ ρᾶγ8 (κα) ἃ ροβίθσυίοσθ (πὶ) 
δραύῦϊο ἰηἰογϊθοῖίο ἀϊβοσθία ἢ1] ἃ]. οϑῦ 5181 ρασίϊου]α 

καί. ῥτϑαῦσμη δυΐθμῃ δοοθηύαμι οὗ ΘΟΥΟ 8 ΒΙΡΠ11 

ὨΪΠ1} πιοσοσ, αὐρούθ αα86 βυρογαδαϊία υἱἀθδηξαγ αὰο 
ἔθη ΡΟΥΘ ᾿ΠΒΘΑΌΘΗΒ ποοὰ]δ διὰ ἴῃ ἀθργϑυδθϊοηθμ ἃ Ὀϊθγαῦ. 
4αϊά πθγὸ 1110 πὶ ἔδοϊδηιαβ [ἢ 40 ΟὟ ῬὈΥΔΘΡΟΒΙΟ- 



ΧΟῚ ΡΒΑΒΕΑΤΊΙΟ. 

πθὰ ἐπὶ Ἰαΐθυθ ποὸη οὐϑάδτημϑ Βαργῶ ΘΧρΡΟΒαΪ 8. δὐ 

αἰάθ π γὑτὸ ΠΙ δχαταθάμσπι βὺ 4Η. αὐυοὰ αυδπὶ 
ἴ8.0116 ἴῃὰ ΠΙ ἀδργδυδιὶ ρούιθγιθ ΠΘπΟ πῸμ δ δύϊηι 

Ῥουυϊαθῦ, β8θα τηϑρῚ]8 οἰϊδηὶ οοπίθούιταω ποβίσα 60 ΘΟ1η- 

τηϑπάδίαγ, αὐοὰ ραγύίουϊα δή βοπύθηὐιδθ ἰούϊα8 Ἰοοὶ 

Δάργίπηθ οοπαθηϊῦ, ἀρβιρπαῦ ΠΤ Τατα : 8011 οὐ π6] “αὐ 

οχϑρθοίδμπάμτη ογαϊ. οὐ ργοίβθοίο δχβρϑούαπάυση θγαΐ, 

αὖ ΟἸ1 πὶ Οτγρίαμι οὖ Ασὐθιμιοῆδπι ἀ6ο ρᾶγθτΘ ᾿αὈθηΐθ5 
80 ΠΟ. Πυγοΐστα οὐ Ηδγραϑαμῃ οομπὐθπιρύοσθβϑ 11105 ΑΡο]- 

Ἰ1π18 δυάιγοί. πηι οὐαὺ ἀνὴρ ϑεοφιλής (εἴ, Ρᾳ. 9ῦ, 20) 
ἢ. 6. οῆο οὐ ρίθίαίθῃι ἃ α18 δυιδύαβ αὐϊαὰθ ραγαΐαβ 

οϑϑοὶ δά βδούχτη ποϊαπίαίθμι οχβθαπθπάδια (οἷ. ρα. 96, 

10 54ᾳ.). --- τα]έο αἱ] ο] Θ ]οΥ ποβύγα πιὰ δίϊοπθ Βα ΘΟ 6] ΘΙ 

εβδὺ Οἀδσαὰθ οομϊθούασγα, ααἱ ργδούοσασδπι ααοα βραΐϊαπι 

ἰπίου καί οὐ πὶ ᾿Ἰπίθυροβιθασα πῸπ ΓΤ Θϑριοϊ απ, 11 θγὰ8 
ὑγϑαϊίαβ ἴῃ χἀπεὶ οοταητηαὐαμῦ δίαπθ ἴῃ Βοθασῦθηῦὶ Θπυη- 

ὑϊαίο ργοὸ δὲ βουϊθαπὺ τε (ρα. 96, 17). 
ἴα. ΧΧΤ ΧΙ. Ηδυά δυβῖπιὶ θαυ! θχα οαμι Χ Υ]ΆΠάγΟ οϑίθυιβα δ 

οαἀϊξουῖθαβ ρΡο. 98, 20 ἐγαάτύαμι λαγῶς τὰ λαγώς ἱτητηῦδγο, 

αὰο ποσᾶῦα]ο μοΟὺ ἰοοο ποὴ ἰθραϑ, 868 δαϊβ 81408 ἀ6- 

ποίαὐαγ, οαϊὰΒ ῥγϑοῦον Απζοη! πα ὑπὰ8 ΑΥΘΙΙ ΟΥ̓ ἰπ 

Οπίγοοῦ. ΤΥ. 86 (ρς. 298, 11 Ηδφγοἢ.) τπιθαϑοπθια ἔδοϊί, 
ἈΌῚ ὑδιπθ ἀ6 Ἰθοῦϊομθ ΜΟῚ ῬΥΟΥΒᾺΒ οομβϑύαϊθ. Π8 ΠῚ ΘΟῸΠῚ 

ῬΙΟΣΠ οοάϊοθθ λαγώς ΘΧὨΙθοαηύ, οοα. ΠμϑυΥ ΘΗ ΙΗ 18, 
10 ον 1116 ορέϊπιδθ ποίδϑ, ργαθοοῦ λαγωος (510). ΧΥ]απάγθαθ 
δαύΐθμι πιαύαύοηϊ ΒΌΌΒΟΥΘΥΘ ΥὙΘΙΙΡΊΟΩΙ Παθ60, αυοά 
βουϊρέυγαπι λαγῶς ἃ σταυϊδβίπιοὸ ραΐγομο ἀθίθπαϊ αἱάθο. 
οἵ, “Ηδογοά. ἐφοΐμι. γοϊϊ.᾽ 0]. 1 Ρᾳ. 248, 2 54αᾳ. Τωοπΐζ. 

αν. Χχπ ΧΙ], ργ. 101, 20 ῬΥΌΧΣΧ. ΤΟΡΊΟΠΘΒ, ῬῈῚ αὰ88 Μοτ- 
εὐ ΧΧΥῚ. Ν Μ . . . 

ΘΌΤΙῸΒ ξατύϊαα8. θοι65 ἃορὶύ, σΘορΎΡΉΪ60 ΟΥ̓άΪΠ6 δά- 

ουγαῦθ ἴῃ ὈΠΙΠΘΥΒΌΤΙ ΒΘΥαδῦο ΤΘΟΘηβθηὐαγ. ὑπη0 δυο 



ΟΑΡ. Π. ΧΟΙΠ 

Ιοθοο ϑὰπὶ ἀθβϑυϊ βουιρίου δἰθῃὶηὶ ἃ. 24 βαᾳ. Βουιθιῦ: 

ἄχρι Τεγέας καὶ ἐντεῦϑεν παρὰ τὸ “ύκαιον ὄρος 
ἐπορεύετο καὶ παρὰ τὸ Μαινάλιον καὶ τὰς λεγο- 

μένας Βάττου δσκοπιάς. πο Μογουγίμ 1 ΝΜ ββθῃϊδπι 

ἰομά 1588 (οἴ, Ρᾳ. 102, 8 584ᾳ4ᾳ.). δάραγοὺ δ0 υτγθ8 Τϑρθα ἴῃ 

Μεββθηΐϑιῃ ργοβοϊβοθηΐθαι ρΥ]ὰ8 δ Μδθμα]υτ “Τορδθαμιἢ 
4αδηη δα ᾿υγοδθαπι τηοηΐθη ΝΙ Θββθῃἶδ6 ὉΪΟΪ ΠῚ ῬΘΓΌΘΏΪΓΘ. 

ἀυΔΟΙΙΓΥ Β16, αὐγαχῃ τη θπη σα αἰδ0 8]1Ὰ 0 ̓πέθούα 6886 

υἱἀραθαγ οὐπαθθ Οάθγο “ύκαιον οὗ ΜΜαινάλιον 5ράθπι 

τηΐα 886 βία  πϑ μτη 51, Δ 46 ΘΥΤΟΥΘ Αμἰο 1 Γ1Ό678}18 

810 οοστίαηάατη. τϑοΐθ 81 υαἱ460, τηθιλοσῖα αὐαὰθ ὑπθηᾶδ 
οΥἹδ, 81 8110] ἀαοαὰθ τγίπορσγαρ μ.πὶ ΤΟΥαΤ σΘΟρΡΤΔΡΕΙ- 
ΘΑΓΆΠΙ ΤΠ] Π8 ῬΘΙΙΪ απ] ἤμα18586. ἱπθ Δ 8. ΠπΠ60 αἷὰ 

τη] 48 ΟἰΓΟΌ ΠΡ] ΟΙΔΙΒ ὩΘΟΘΒ86. οϑὺ, ΘΌΠῚ βύθ πη 
ἴαῦ, ΧΧΥῚ (φᾳ. 10, 2 8544.) ποιυχη. οΌσθα ΘΘΟΡΎΔΡἢΙ- 

οατ οοηὐϊποαύ. στὸ ᾿ἰὰ οομηραγαῖδ 81 418 Ὠ1866 ἀποθιβ 
Ἰοοῖβ, αὖ γτϑοῦαϑ οὔγάο ρϑορυδρῃϊοαβ ΥΘουρ σία, 81 ηρ]8 

π6γθα δαὺ ἰούα 8460 τη ϑτι γα ἐγδηβροπὶ ᾿ὰ θοῦ, ΒΟΥΙΡ ΟΥ̓ 6 ΠῚ 

ἸΡΒΌΠΙ {ϊπ|60 π6 Ρούϊα8 οοΥγισαὺ απ τ] 6 1 ΟΥἹᾶτη. οδίθ- 

τὰχμαη απο Οαἀθοτὰβ ]. ]. ρᾳς. 22 δα δουῃπιθηἀδηάδηι ὑγϑῃ8- 

ΡΟΒΙΘΟΠΘα. ἃ 886 ΡῬτοροβιύαμῃ δαΐοσὺ δυραμθηθαπι 8806 

χάδια Ἰθαϊάθ 86 δϑῦ. πη [801}11π|6 ἴα βυαρίθ βροῃΐθ 

6Χ ΠΘΙΌῚΒ ΡΥΔΘΟΡΎΘΒΒ15 δα αινάλιον ὑοχ ὄρος ΒΕ ΡυαΙΥ, 
Βυρογοβύ, αὖ 118. ΟἸΠΒΙΒῈΒ --- 86 βαηῦ τη]}}] --- (αἱ 

ἴπ δΔαογμδηάδα θαϊξοη6 ΘΟΠ81110 ΔΌΧ] ]Οα 6 τὴ6 δα] Θ ΓΘ, 
σταύϊαβ ἄραι αὐδπι Δ ΠΡ] 188 188. 80 ὈΥΓΪΠΊΟ 0600 ΠΟΙΠΊ]- 

ῃδηάυβ Απὐρτβίμβ Νδηοκίηβ, ὉΘΠΘΓΔ Ὁ116 ποπθη, αἱ 

᾿πηπηα ἴσα Θῃ Θὰ τηογίθ 81}1018 11 6 Ί Βα 16 ΠΠΡΘΙ ογθρίαϑ 
ΟἸΔΗἾθὰ8 ὈΟΠΐΪ8 ΔΘ ἰββι πὶ 501 το] Ια υἱὺ ἀθβι θυ απ. 
4], υὐ 84]1ὦ ἐδόθη, Ἰαυρἂπι Π1}81 ΡΥ 1 θγα8 Θσγοοῖδ- 

ΤΌΤ] ἰρβίιαβ ταϊϑὶὺ τλθββθιὴ ΟΠ οὐ, αὐ] θὰ8 Θ0Ὸ 



ΧΟΙΥ ῬΡΒΑΒΕΒΑΤΙΟ. 

αἴθυθυ. Π6Ὸ ΠΙΠΟΥΡῸΒ 5101 τ16 ἀθαϊηχογιηῦ Ὀ6η68Η0118 

Οαγϊα8 Ὑ ΔΟΠΙΒΙΠΪπ8, ρσγδαθοθρίου ἀ1] οὐ  ββίμηαβ, ααὶ 
τοριδην Ιἀθηὐάθια ἴα ᾿ϑοβδιθαὐ πατηααδπηι ἀθογαύ, 

ΟὍΓΟῸ]18 ΖϑηΡΘΙΠΘἰδίθ", αἱ αὺυᾶ δάἄβοϊθὺ 1ἰθϑυδ ξαὺθ 

γα Ῥαϊαύϊμαπη αὐθηάαμη τὶ ρου πι810, ΒἰΘΑΡΠΒ 
ΒΟΙΠ]Ζθ, σγηηπδϑι: Βα 1551η1 ΘΟ] ΘΠ, τπηδρΊβῦθυ ὉΠΪ66 

ἀθ τη τηθϑῦῦαβ, ααἱ ῬΥδθίδ 15. Ρ] σ᾿ ]δ8. Βαμα αι ΟΠη 

Δαἀσαγ αὔθ τπθοὰπὶ Ρϑυ]οσιύ. οὐ Επρθηὶ ὈΣ ΟΡ ΟμΐΪ 
Οἰδοιϊοβᾶπι δσρϑυθὶ βϑυπηα8 βθαἀα!αΐθα. ἀθηΐαὰθ ρ]δ- 
απ ΘΟΙγ Ἰ ζθυθηη, πἰδὶ Θαθυῦὶ ΒΙΠΠ 40 ΒΟΌΤΙαΒ 
Αἰβαυ 068 [ΠΒΙΡῊΪ Π1Π1Ὶ Δα απηθπΐο ἔμπ1888. ρ8]8Πὶ 
αὐδθβίδυου. 

Οδέθσεαπι 8181} δαιϊάθπι ᾿πρθηϑῖα8 ορύο ΘΌΡΙΟααθ, 

αὐδιὰ αὖ ΤΊὈὶ, ργδθοθρύου ΒΌΙΏΤΠΟ ΟΡΘΥΓΘ ΤΏ ]}}1 ΓΘΌΘΙΘΠαθ6, 

ΟἿΪ αἀϊοαθαμη 5686 6886 ΒΌΡΘΥ ΟΊ η5. 110611ὰ85 ποβύου Ἰαχὰ- 

ταῦ, μᾶθο δαϊθο ργοὈθίατ. 

1Δπὶ υϑᾶθ ρᾶγιθ 106 Υ ἸΘΥΌΊΒΑῸΘ 1.618 ΔΙη1005 58] αὐδ! 

ΘουθΘΌδτα Γἰρβίαθ 
ΠΊ6η86 Ναγίο ΜΟΟΘΟΟΧΧΧΧΥ, 

Βάρδνι ΝΑΡΙΗ]. 



ΑΡΌΌΕΝΌΑ ΒΤ ΟΟΒΕΙΟΘΈΝΘΌΑ. 

ν. 3. “Μεοῖη. Μοϊηοϊίιβ (1848)᾽ Ῥγοὸ (1858). 

Ρ. 11,1. Ῥθυρϑγϑῖῃ οοπῖθοὶ ἐν αὑτῇ; ἰθηθαβ αὐτὴ δὲ .. 
Ρ. 12, 15. οἰκείαν ὙΥΙδτηονὐχία8Β Πγηι. ΧΧΧ 188, δάη. 
Ρ. 32, θΘ. 1. ἀνδρὸς ῥγο ἀνϑρὸς. 

Ρ. 48, 1. περὶ Θυμοίτου ἘΠ. Μϑδβεῖὰβ ἴῃ “(ΟὈρίἐίη εν (ἰοἰοἸυγέθ 

«Ἀπ ξοϊσοη᾽ 1889, 820 Βα. 

Δα ρυδοίαυϊομϊβ 

Ρ5. ΧΧΧΥΙΙ ἃ. 18: πῦπο δυᾶϊο Ηδγομουϊδηδγη οαϊυϊομθια 

ῬΓΟΡΘα θτα ἴπ Ἰὰθθπὶ ρῬγοαϊἐσαπιὶ 6888. 

Ρα. ΧΧΧΙΧ ἃ. 18: δαϊοϊθπασβ οἷβ οσδὺ ααἱ ΠΌΡΟΥ δηϊμιδᾶ- 

ὨΘΥΒΊΟΠΘΒ ΟΥ ΐοα8 δὰ Απίοῃ. Ὁ. ργοροβᾷθσθ Ὁ. ῬΟΒΒΌΔΟΒΙΙΒ 

411 46 ποβέσο δϑρὶὺ ἴῃ οοχτητηθηζα ϊομθ αὐδπὶ “ΕἸ ίοα᾽ ᾿Ἰπβου!ρβι, 

οὗ, ΕἸΘΟΚοϑίβθηὶ “Αηηαῖ. ρ]ι11ο].᾽ 0]. ΟΧΙΜΠῚ (1891) Ρε. 94 γτοχχ. 

4υ6πὶ Θὰ τηοάστῃ φουϑυϊου ἀ0160 απο ἘΟΒΒΌΘΔΟΙΒΙΙ δηϊτη Δ π6Γ- 
ΞΙΟΏΘΒ Β6ΤῸ σορπουΐ, ἐΐῶ π8146 ΘρῸὸ β8πὶ ρσϑιϊβαβ αποᾷ 1116 αἷν 

ἀροΐαβ πορ ὩᾺ]]1ὼ βαρροάϊξαιῦ ἀπᾶθ δὰ τηθᾶπὶ ἀθ ἱπάϊου δ 

ἴοηθατη ΟΡΙπἰοηθῖα ΟΟμτΟογαπᾶδπλ ΟΡ ΠΪ81] πδ]θαπῦ. ἴῃ 

ὈΥΙπη18 1116 ποβέϊρηβ σϑύβαυσση ΝΘ παΥ Δ] Ἰουσσπααθ ροθίδ τ πὶ 
ἱπάα σα 418 [6110] ϑασοθθθα βὐααϊατη ἱσαρουύλαϊθ. 

ΡῬρ. ΠΙΥ͂ ἃ. 6: ἰάθη ᾿ηπθηὶϊ ΒΟΒΒΌΘΟΒΙαΒ 1], 1. Ρρ. 9. 

Αα οοπίθοχὦιυϑ βου ρύουβ 

Ῥρ. ΠΥ ἃ. ὅ: οἵ, ΒΟΒΒΌΔΟΒΙατα 1. 1. Ρρ. 98. 

Ῥᾷ. 67 υἱ 2: ἰπἰυτῖα ΟΠ ΘΡῸ ΟἸΠ 68 ἔοπῃύϊαπι ποί]8 8 

ῬΙῸ ΒΡυΣΒ Βαϊ υἀποϊδαθθ αὐδάγαῦβ πο] 81: ἂἀθ ἀαδ 

ΟΥΡῚμΘ αὐἱᾷὰ πΒίαθποπάστη υἱάθγοίαῦ Ρῥγϑθοῖδο θχροβὰὶϊ ρτγδαθῖ, 

Ῥᾳ. ΧΙΗΠΥ γγύόχχ. πιοὸχ ρ]υσα, ἄδῦο ἴῃ “Μι8. πἰοηαηῖ᾽ ἀ0]. Π]. 

Ῥᾷ. 69 ποῦ. 14: γγὸ ἡμίσεια Ἰοσ. ἡμίσεα. 

Ῥᾳ. Το ἃ. 18: γγὸ Πηυριανδ, 16ρ. αριανδ. 



ΧΟΥΙ ΑΡΌΕΝΘΌΑ ἘΤ ΘΟΒΒΙΟΘΈΝΘΑ. 

Ρ6. 18 ἃ. θ: ποιησαμένους (ἀργύρεον) ἀγροτέρης εἴκασμα 

Ομ. ΒΟΒΒΌΔΟΒΙαΒ 1. 1. Ῥρ. 94. 

101. ποῦ. 9: γτὸ Κελτους 16. Κελτοὺς. 

Ῥα. Τῇ ποῦ. 18: Ῥγύὸ οὕτω 1ορ. οὔπω. 
Ρδ. 80. 1: Σύβαριν ζὴἣν) ἔκτισαν γτορ. ΒΟΒΒΌΔΟΙΙυ8 

1. 1, Ῥᾳ. 98. : 

1014. ποῦ, 10: ῥὑγὸ Πιέρος Ἰ6ρ. τοῦ πίεροσ. 

Ῥᾷ. 92. 18: ρίο Φαέστῳ Θχᾶγ. θταὺ Φαιστῷ ποίυ]δαθθ 

Βα ΙοΙο πα ογαὺ πδθο: “φαίστωι Ῥ. αὖ οὗ, Ἠοτοά. ΤΘομη. τ]]. 

0]. 1 Ρᾳ. 217, 1 8ααᾳ. Τιθηὐ.᾽ 

Ῥρσ. 9έ ἃ. 17: ὑγὸ ἀεὶ 16ρ. αἰεὶ (ᾳαοα ρτδοροὺ Ρ). 

Ῥρ. 96 ποῦ, 16: ῥῬγὸ τερπ. 16ς. τέρπ. 

Ῥρ. 102 ἃ. 18: ἀθῦθυτα ἐκλείπει βθῆβὰ σδββαχη: βϑηὐθηξίδ 

τϑαυϊγιθαῦ δ8θ6ο: “ΘαυΘ ἔγραθ πΘαῸΘ ΔΙῸΥ Θατῃ [861], Βοορα- 

1.1} οοπίθγιῦ δὰ ἀβ]ϑὺ᾽. ᾿ἱπᾶθ ἔογίαββιβ βου θπάθτη ἐκτρέβει. 
δ ϑυάδοπάσπι ἐκλείχει (ΘΙ τ Ὁ1)} ἐκκόπτει ἰδπέϑυϊθ δγηΐϊουβ 
Μ. ΤΏΙ]. 

ΡῬΕ. 104 ἃ. 8: ρῥτὸ (ζἐπιλβοησάμενοι 16ρ. (ἐπι) βοησάμεναι. 

οὗ, οϑὺ. διὰ β᾽τηρ). ὉΘΙῸΪ ἀϑασὰ ΤΏΘοοΥ. 1, ΧΥΤΙ ἃ. 600: Εἰλεί- 
ϑυιαν ἐβώσατο λυσίξωνον. 

ῬΕ. 106 ποῦ. 4: δᾶάδ8β: “48 ἐδ. οἵ, ὙΥΠδταον τς ἴῃ “Ηογηιαε᾽ 
το]. ΧΥ΄Π (1888) ρΡᾳ. 2600. 

1014. ἃ. 7: 46 ἔογπηδ, Κλυταιμήστρα υἱὰθ ΒοΙδοΙ ἴῃ “Ζοϊέβοϊιτ. 

ἤ. ἃ. δϑέν. αψηιν.᾽ 46 (1896) Ρρ. 2895αα. αἱ πραρηδῦον ἱτησηθυῖθο 

ἃ Οδαθτο ἴῃ “ ῬἩΤΟοΠ θη ΒΟ]. Κ. ἐἴα88. Ῥ)ιῖϊοῖ.᾽ 1895 ἢν. 48 Ρ. 116θὅ. 
101, ποῦ. 21: ῬγῸ οστροπόλου Ἰθρ. οσταυροπόλου. 

ῬΩ. 111 ποῦ. 8: δᾶάθ: “οὐ ΗἨο]]απα “Ηδογοοηυοοροῖ ἔν α΄. σγ. 
Μυΐμοῖ." (1896) Ρρ. 22 βαα.᾽ 

Ἰθ 4, ποὺ. 1: δάᾶδ8: “ἐπακτὸν ᾿Ιλλυρίῳ Μεσσαπέίῳ Ἠο]]απὰ 
1. 6. Ρᾳ. 28.᾽ 

ΡΩ. 1117 ποὺ. 2: δἀάοπάυτη ογαὺ: “6 ἴδ. υἱᾷάθ ΤΥΘΌΌΘΥ 
“Οοδοῖι. ἀον Τα ον" (1881) τᾳ. 11 8βαᾳ.᾽ 

ῬΒ. 118 ποῦ. 30: δ΄ θ “οὐ Ἠο]]δπὰ 1. 1. ὑᾳς. 31 βαα.᾽ 

ῬΩ. 126 τ. 10 165. οϑπβοὺ Ὠιδέσϊομ: καὶ ἐπειδὴ ᾿ἀμφιτρύων 
ἐσιέζναι ἕτοζμος ἐπὶ Τηλεβόας ἐδεήϑη Καδμείων αὐτῷ συστρα- 
τεῦσαι. 



ΠΑΡΘΕΝΊΙΟΥ͂ 

ΠΕΡῚ 

ΕΡΩΤΊΚΩΟΩΝ ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ, 

Μ.ΙΒορταρδὶ Οτδαθοὶ. 11. 1 



Ῥ οοἄθχ Ραϊαύπυβ ρου. 898. 

Ρ' ΧΙΔΠῺΒ ῬΥΪΟΓ, 

Ρ᾽ τρϑημ8 ΤΘΟΘΈΙΟΥ, 

Οὐογη. Οὐονγηαγῖμβ (ΘαἸ 0 ῬΥΙΠΟ66Ρ08) (1681). 

ααϊ. (Ο'αἴοιι5 (1676). 

ΤεσΥ. ερταπαάζι8β ] 

Ηε. Ἡοψνῖν8 {958} 

Βα. Βαβένι8 (1805). 

Ῥαβ8. «Ῥαββουΐιϑ8 (1824). 

Ἡ εεὲ. ΟΥ̓ βἐογηιαμηιιδ (1848). 

Με. Μοϊημοϊύνβ (1888). 

Ηῖγν. ΑἨϊγϑβοϊισίιβ (1850). 

Ηγ. Ἡδογοδογβ (1858). 

Οοῦ. Οὐυϑείιι8. 
[1 ἀοϊομᾶαδ. 

{) δαάομᾶδ. 

Ἄ ἀβίθσιβοο θαϊζου!β οοπιθούαγαθρ ἱπα]σδη τ. 

σδο γοῦρῳ ῬαυηΘΩΪ πομ δαηῦ, ᾿1δύθυϊβ ουθοῦθ θχρυθεββδ, 

Βυηΐ. 



διϊάλθ: Παρϑένιος,. Ἡρακλείδου καὶ Εὐδώρας" 
Ἕρμιππος δὲ Τήϑας φησί. Νικαεὺς ἢ ΜΜυρλεανὸς, ἐλε- 

γειοποιὸς καὶ μέτρων διαφόρων ποιητής" οὗτος ἐλή- 

φϑη ὑπὸ Κίννα λάφυρον, ὅτε Μιϑριδάτην Ῥωμαῖοι 
κατεπολέμησαν" εἶτα ἠφείϑη διὰ τὴν παίδευσιν, καὶ 

ἐβίω μέχρι Τιβερίου τοῦ Καίσαρος" ἔγραψε δὲ ἐλε- 
γείας. ᾿Αφροδίτην. ᾿“ρήτης ἐπικήδειον τῆς γαμετῆς, 

᾿φρήτης ἐγκώμιον ἐν τρισὶν βιβλίοις καὶ ἄλλα πολλά. 

ΜδοοθίπΒ ϑαύαστι. 17: Ῥαυξμθηϊαβ, απὸ ογδτη- 
τηδύϊοο 1 ρΎΘΔΘΟΙΒ ὙΘΥΡΊΠΠΙΒ πιϑ1185 δϑῦ. 

Οαγταΐθυσα ἔγαρτηθηΐωα οΟ]]οσὶ οὐ ἀϊβροβαῖϊῦ δρτορὶθ Μϑὶ- 
ποκίὰβ Απαῖ. ΑἸοααπάν. ν. 285. 5αα. 

1 



ΤΑΥ͂ΤΑ ἘΝ ΤΟΙΔῈ ΤΩΙ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤῚ 

ΠΕΡΙΕΧΈΤΑΙ. 

α περὶ Λύρκου Ι ιθ΄ περὶ ἸΤαγκρατοῦς 

β΄ περὶ ἸΤολυμήλης ᾿ς κ΄ περὶ Αἱροῦς 

Υ΄ περὶ Εὐίππης . κα΄ περὶ Τιειδίκης 

δ΄ περὶ Οἰνώνης ᾿ς κβ΄ περὶ Νανίδος 

ε΄ περὶ Λευκίππου ᾿ κγ΄ περὶ Ἰωνίδος 

ς΄ περὶ ΤΠαλλήνης κδ΄ περὶ Ἱππαρίνου 

ζ΄ περὶ Ἱππαρίνου κε΄ περὶ Φαὔλλου 
η΄ περὶ Ἡρίππης κε΄ περὶ ᾿Απριάτης 

θ΄ περὶ Πολυκρίτης κζ΄ περὶ ᾿Αλκινόης 

ι΄ περὶ Λευκώνης κη΄ περὶ Κλείτης 

ιβ΄ περὶ Κάλχου λ΄ περὶ Κελτίνης 

ιγ΄ περὶ Ἁρπαλύκης λα΄ περὶ Διμοίτου 

ια΄ περὶ Βυβλίδος κθ΄ περὶ Δάφνιδος 

ιδ΄ περὶ ᾿Ανθέως λβ΄ περὶ ᾿Ανθίππης 

ιε΄ περὶ Δάφνης ᾿ς λγ΄ περὶ ᾿Αςςάονος 

ιΞ΄ περὶ Λαοδίκης ᾿ λδ΄ περὶ Κορύθου 

ιζ΄ περὶ τῆς Περιάνδρου μη- ᾿ς λε΄ περὶ Εὐλιμένης 

τρός λς΄ περὶ ᾿Αργανθώνης 
ιη΄ περὶ Νεαίρας | 

Ῥ [0]. 178ν: ια΄ ΒΥΒΛΙΔΟ( εἴπ δοοθηΐα κ΄ Ααἰροῦςε 
κΥ΄ 810 Ῥ, οοὐγ, ἴῃ Χειλωνίδος 



ΠΑΡΘΈΝΙΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΘΩῚ ΓΑΛΛΩῚ 

ΧΑΙΡΕῚΝ. 

Μάλιστα σοὶ δοκῶν ἁρμόττειν, Κορνήλιε Γάλλε, 

τὴν ἄϑροισιν τῶν ἐρωτικῶν παϑημάτων ἀναλεξάμενος 
ὡς ὅτι μάλιστα ἐν βραχυτάτοις ἀπέσταλχα. Τὰ γὰρ 
παρά τισι τῶν ποιητῶν κείμενα, τούτων μὴ αὐτοτε- 

λῶς λελεγμένων. κατανοήσεις ἔκ τῶνδε τὰ πλεῖστα, 

αὐτῷ τε σοὶ παρέσται εἰς ἔπη καὶ ἐλεγείας ἀνάγειν 
τὰ μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἁρμόδια. Διὰ (δὲς τὸ μὴ παρ- 

εἴναι τὸ περιττὸν αὐτοῖς, ὃ δὴ σὺ μετέρχῃ, (μὴ χεῖ- 
ρον περὶ αὐτῶν ἐννοηθῇς" οἱονεὶ γὰρ ὑπομνηματίων 
τρόπον αὐτὰ συνελεξάμεϑα, καὶ σοὶ νυνὶ τὴν χρῆσιν 

ὁμοίαν, ὡς ἔοικε, παρέξεται. 

1. Περὶ Λύρκου. 

[Ἡ ἱετορία παρὰ Νικαινέτῳ ἐν τῷ Λύρκῳ καὶ ᾿Απολλωνίῳ Ἑοδίῳ 

Καύνῳ.] 

““ρπασϑείσης ᾿Ιοῦς τῆς ᾿Δργείας ὑπὸ λῃστῶν ὁ 
πατὴρ αὐτῆς Ἴναχος μαστῆράς τε καὶ [ἐρευνητὰς} ἄλ- 

Αἀποί, ΟΥΓ, 2. ἀναλεξόμενος Ῥ',, οοτν. ῬΣ 8 ροβὺ μά- 
ἀν ὙΥ εβὺ. 1π8, σοὶ δ λελεγμένα ᾿ΙΠΡΒτβῖαβ Ηδγοά. βοσ. ἐνία 

481. 1 ἁρμόδια διὰ τὸ μ. π. Ῥ, (μηδὲ διὰ ΤιΘΒγΒίαΒ, 
«δὶ ̓ 8 σὺ μετέρχῃ Ρ ἴῃ τ. Ἰϊπθο]ᾶ ! δαρϊοία 8 Ρι, σὺ 
μετέρχων (οτῃ., ὃ δὴ μὴ στέργων ϑύαμίοίαβ, ὃ δὴ μὲν εὑρὼν 
[ορτ., σὺ μετερχόμενος Ηε., σὺ μετατρέχων ΤΟΌΘΒοταΒ; ὃ δὴ σὺ, 
ἐὰν (νεὶ εἢ μετέρχῃ Βα., ἂν γΡοβὺ σὺ 1η8. Ῥᾶββ., ροβὺ χεῖρον ΗΘ., 
{μὴ ἢ 9 ἐννοηθῇς Ἰμθμγβίυβ, ἐνενοήϑης Ρ᾽ 16 ἐρευνητὰς 
ΒΘΟΪΏΒΙ, ἄλλους {τε Θμποίἀθυαβ, πολλοὺς (ὈαΙΟΥ, δὰ μὰς, Α51ῃ, 

σι 

-- 0 
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λους καϑῆκεν, ἐν δὲ αὐτοῖς “ύρχον τὸν Φορωνέως, 

ὃς μάλα πολλὴν γῆν ἐπιδραμὼν καὶ πολλὴν ϑάλασσαν 
περαιωϑεὶς τέλος, ὡς οὐχ εὕρισκεν, ἀπεῖπε τῷ καμάτῳ" 
καὶ εἰς μὲν ἄργος δεδοικὼς τὸν Ἴναχον οὐ μάλα τι 

5 κατῇει, ἀφικόμενος δὲ εἰς Καῦνον πρὸς Αἰβίαλον γα- 

μεῖ αὐτοῦ τὴν ϑυγατέρα Εἰἴλεβίην. Ἔφασαν γὰρ τὴν 

κόρην ἰδοῦσαν τὸν “ύρκον εἰς ἔρωτα ἐλϑεῖν καὶ πολλὰ 

τοῦ πατρὸς δεηϑῆναι κατασχεῖν αὐτόν" ὁ δὲ τῆς τε 
9 βασιλείας μοῖραν οὐκ ἐλαχίστην ἀποδασάμενος καὶ τῶν 

2 λοιπῶν ὑπαργμάτων γαμβρὸν εἶχεν. Χρόνου δὲ πολ- 
λοῦ προϊόντος. ὡς τῷ “ύρκῳ παῖδες οὐκ ἐγένοντο, 

ἦλθεν ὡς Διδυμέως χρησόμενος περὶ γονῆς τέκνων, 
καὶ αὐτῷ ϑεσπίξει ὃ ϑεὸς παῖδας φύσειν, ἣ ἂν ἐκ τοῦ 
ναοῦ χωρισϑεὶς πρώτῃ συγγένηται. Ὁ δὲ μάλα γεγη- 

τι ϑὼς ἠπείγετο πρὸς τὴν γυναῖκα, πειϑόμενος κατὰ νοῦν 
ὃ ἂν αὐτῷ χωρήσειν τὸ μαντεῖον. ᾿Επεὶ δὲ πλέων ἀφί- 

κετο εἰς Βύβαστον πρὸς Στάφυλον τὸν Ζ“ιονύσου. 

μάλα φιλοφρόνως ἐκεῖνος αὐτὸν ὑποδεχόμενος εἰς πο- 

λὺν οἷνον προετρέψατο, καὶ ἐπειδὴ πολλῇ μέϑῃ παρ- 
90 εἴτο, συγκχατέκλινεν αὐτῷ Ἡμιϑέαν τὴν ϑυγατέρα. 

Ταῦτα δὲ ἐποίει προπεπυσμένος τὸ τοῦ χρηστηρίου 

4 χαὶ βουλόμενος ἐκ ταύτης αὐτῷ παῖδας γενέσϑαι. Ζ΄ ε᾽ 

ἔριδος μέντοι ἐγένοντο Ῥοιώ τε καὶ ἫΗμιϑέα αἵ τοῦ 

Ῥ. 384, μαστῆρας πολλοὺς μὲν ἄλλους καϑῆκεν, ἐν δὲ αὐτοῖς καὶ 
“Μύρκον Μοῖη,, {πολλούς τε ἄλλους Ηγ. 1 ἔν τε αὐτοῖς Μουτγ8. 
αα Ἠδβ. ΜΊ1]. Ρ. 319. φοϊρωνέως Ῥ [0]. 1743 8 τὸν κάματον 
Ηγ. 4 ἴοι. οὐ μάλ᾽ ἐπικατήει " ὅ αἱ ΓΝ Ρ ἴῃ νᾶβ,, 
Αἰβιαλὸν Τιορτ., Αἰγιαλὸν ὁχ Οὐπομπῖβ πᾶγν. 11. ἦθ. 6 Εεβίην 
Οογη., Αἰγιάλειαν Θρτ. 8. δε[η]ϑῆναι Ῥ ἴῃ τᾶ8. 9 μο[ζ ραν 
πη τᾶ8β. Ρ ἀποδωσάμενος Θαϊὶ. 11 ἐγίγνοντο Ῥῶββ. ΒΘΙΊΡΘΥ 
18 ἠὰν Οοτη,, κἂν Βᾶ., [ἂν] ΟΟ0. 1 ὑπείγετο Οογῃ. 16 τὸ 
οτῃ, (18]. 11 ἐς Ῥ, οοὐτγ, τσ. βόβαστον Ρ᾽;, 564 οοΥγ. ἰπ 
βόβαστον πρὸ Ῥ 19 προὐτρέψατο, κἀπειδὴ Ηϊγ. 21 τὰ 
τοῦ χ. Ἦν. 
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Σταφύλου, τίς αὐτῶν μιχϑείη τῷ ξένῳ" τοσοῦτος ἀμ- 
φοτέρας κατέσχε πόϑος. “ύρκος δὲ ἐπιγνοὺς τῇ ὕστε- 
ραίᾳ, οἷα ἐδεδράκει, καὶ τὴν Ημιϑέαν δρῶν συγκατα- 

κεχλιμένην, ἐδυσφόρει τε καὶ πολλὰ κατεμέμφετο τὸν 
Στάφυλον ὡς ἀπατεῶνα γενόμενον αὐτοῦ" ὕστερον δὲ 

μηδὲν ἔχων, ὅ τι ποιῇ, περιελόμενος τὴν ξώνην δίδωσι 

τῇ κόρῃ κελεύων ἡβήσαντι τῷ παιδὶ φυλάττειν, ὅπως 

ἔχῃ γνώρισμα, ὅπότ᾽ ἂν ἀφίκοιτο πρὸς τὸν πατέρα 
αὑτοῦ εἰς Καῦνον. καὶ ἐξέπλευσεν. Αἰβίαλος δὲ ὡς 

ἤσϑετο τά τε κατὰ τὸ χρηστήριον καὶ τὴν ἩΗμιϑέαν, 

ἤλαυνεν τῆς γῆς αὐτόν. Ἔνϑα δὴ μάχη συνεχὴς ἦν 
τοῖς τε τὸν Μύρκον προσιεμένοις καὶ τοῖς τὰ «Αἰβιά- 
λου φρονοῦσιν" μάλιστα δὲ συνεργὸς ἐγίνετο Εἰἴλεβίη" 

οὐ γὰρ ἀπεῖπεν τὸν Δύρκον. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνδρω- 

ϑεὶς ὃ ἐξ Ημιϑέας καὶ “ύρκου (Βασίλος αὐτῷ ὄνομα) 
ἦλϑεν εἰς τὴν Καυνίαν, καὶ αὐτὸν γνωρίσας ὁ “4ύρ- 

κος ἤδη γηραιὸς ὧν ἡγεμόνα καϑίστησι τῶν σφετέρων 

λαῶν. 

Π. Περὶ Πολυμήλης. 

[Ἱςετορεῖ Φιλητᾶς Ἑρμῇ.] 

Ὀδυσσεὺς ἀλώμενος περὶ Σικελίαν καὶ τὴν Τύυρ- 
ρηνῶν καὶ τὴν Σικελῶν ϑάλασσαν ἀφίκετο πρὸς 

1 ,.,8}18 μιγείη Ἠγ. 8 οἷα Ῥ, 508 α ἴπ τηθηΥϑηδ Ρ6Γ- 
Τογταῖα; ποῖα αι]. καὶ 5860]. ΟΟὉ. ἀἁ τὲ Ρ 0 ποιοίη Οο5. 
1 τῇ κόρῃ Ῥ [0]. 1747} ἴ[Ἃ΄ῃ ἡβήσαντι σ ΘΧοβυτα 8 ἀν Ρ 
9 αὑτοῦ Ῥα88., αὐτοῦ Ρ 10 χρη στ]ήριον Ρ ἴῃ ᾿ἰατα 11 (ἐκὸ 

τῆς Ηἰτ. 13 τοῖς τὰ Λύρκου καὶ Ηἰτ, προσιεμένος Ρ͵ τῷ 
“Μύρκῳ προσϑεμένοις τ. 18 σύνεργος Οογη. 14 [ταῦτα] Ηἰτ. 
1ὅ βάσιλος Ῥ, ΟΟΥΤ. ῬαΒ5. 11 ἡγεμό[ν]α οὐ τῶ]ν Ῥ ἴῃ τᾶ. 
ΝΙσαθηθῦ δῦ ΑΡΟΙ]]ΟΠΙΣ γϑυθὰ 816 τϑβέϊναϊ ἰυββιῦ Μρὶῃ, ἡγεμόνα 

σφετέρων ἐστήσατο λαῶν. 90 ΦΙΛίτΑς Ρ, Φιλητᾶς καὶ Ἕρμη- 
σιάναξ ἈΌΒΏΚΘΗ. 6Ρ. οὐ. Ρ. 384. 21 ἁλώμενος Ῥ σικελ[ίαν 

φι 

ὄ 

0 "- 
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“Αἴολον καὶ Μελιγουνίδα νῆσον. ὃς αὐτὸν κατὰ κλέος 

σοφίας τεϑηπὼς ἐν πολλῇ φροντίδι εἶχεν" τὰ περὶ Τροίης 

ἅλωσιν καὶ ὃν τρόπον αὐτοῖς ἐσκεδάσϑησαν αἱ νῆες 

κομιξομένοις ἀπὸ τῆς ᾿Ιλίου διεπυνθϑάνετο, ξενίξων τε 

5 αὐτὸν πολὺν χρόνον διῆγε. Τῷ δ᾽ ἄρα καὶ αὐτῷ ἦν 
2 ἡ μονὴ ἡδομένη. Πολυμήλη γὰρ τῶν Δἰολίδων τις 

ἐρασϑεῖσα αὐτοῦ κρύφα συνῆν. Ὡς δὲ τοὺς ἀνέμους 

ἐγκεκλεισμένους παραλαβὼν ἀπέπλευσεν, ἣ κόρη φω- 
ρᾶταί τινα τῶν Τρωικῶν λαφύρων ἔχουσα καὶ τούτοις 

10 μετὰ πολλῶν δακρύων ἐπαλινδουμένη. Ἔνϑα «δὴ» ὁ 

Αἴολος τὸν μὲν Ὀδυσσέα καίπερ οὐ παρόντα ἐκάκιδεν, 
τὴν δὲ Πολυμήλην ἐν νῷ ἔσχεν τίσασϑαι. Ἔτυχεν δὲ 
αὐτῆς ἠρασμένος ὃ ἀδελφὸς Ζιώρης. ὃς αὐτὴν παραι- 

τεῖταί τε καὶ πείϑει τὸν πατέρα αὐτῷ συνοικίσαι. 

1ὅ Π]. Περὶ Εὐΐππης. 

[Ἱςετορεῖ ζοφοκλῆς Εὐρυάλῳ.] 

1 Οὐ μόνον δὲ Ὀδυσσεὺς περὶ Αἴολον ἐξήμαρτεν, 
ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἄλην, ὡς τοὺς μνηστῆρας ἐφόνευ- 

δεν, εἰς Ἤπειρον ἐλϑὼν χρηστηρίων τινῶν ἕνεκα, τὴν 
90 Τυρίμμα ϑυγατέρα ἔφϑειρεν Εὐίππην. ὃς αὐτὸν οἷἱ- 

κείως τε ὑπεδέξατο καὶ μετὰ πάσης προϑυμίας ἐξένισε. 

κα]ὶ ἴπ τᾶβ. Ρ 1 αἰόλον Ῥ βοιροῦ καὶ] κατὰ Ηρ,, εἰς Βᾶ. 
πρέμνα ἴῃ ΤΆΒ, 2 τά τε περὶ ἴιοργ. Τροίας Οοτπῃ. 
8 ἐσκεδάσϑηί --- σὰν (Π]π60]8, ἴῃ τὰ8.) Ρὶ 8δοο. ἃ ῬῚ 96 μόνη Ρ 
ἡδομένῳ 1ιδοραια, οιηθμπᾶ. ΤΥ 24, τίς Ρ, ἴῃ τηρ΄. ᾧ βῖρειι. ἃ Ῥ᾽ 
1 κρύφα' Ῥ ΒΘΙΏΡΟΥ 10 ἐπαλινδουμένη Ἐ, δακρύωναλινδου- 

μένη Ρ᾽;, δακρυωκαλ. ΡΣ, ἐναλινδουμένη Βαᾶ., ἐγκαλινδουμένη 
ἸορΥ., κἀν τούτοις ..... ἀλινδουμένη Καγβοῦ8 (δὴν Ητν. 
14 πείθει] ποιεῖ ΟοτΗ. 16 ἀ6 ἔμθαϊα ν. ὙΥΙ]διηον τὶς ῬΠϊ. 
ηίογνβ. 11 Ρ. 190 54. 18 [ἄ]λην Ῥ ἴῃ τϑϑ. 19 ἐλ]ϑὼν 
Ρ [0].ὄ 1758 Ὁ 21 τὲ Ῥὶ οἵη. οσπῃ. ἐξένιξε Ῥ, σοΥγ. βοδ]ρσου, 
ἐξένιξε ὙΥοβἰ.0) 
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Παῖς δὲ αὐτῷ γίνεται ἐκ ταύτης Εὐρύαλος. Τοῦτον 3 

ἡ μήτηρ, ἐπεὶ εἰς ἥβην ἦλθεν, ἀποπέμπεται εἰς ᾿19ά- 
κὴν συμβόλαιά τινα δοῦσα ἐν δέλτῳ κατεσφραγιδσμένα. 
Τοῦ δὲ Ὀδυσσέως κατὰ τύχην τότε μὴ παρόντος, Πηνε- 
λόπη καταμαϑοῦσα ταῦτα καὶ ἄλλως δὲ προπεπυσμένη 

τὸν τῆς Εὐίππης ἔρωτα, πείϑει τὸν ᾽Οδυσσέα παρα- 

γενόμενον, πρὶν ἢ γνῶναί τι τούτων ὡς ἔχει. κατα- 

κτεῖναι τὸν Εὐρύαλον ὡς ἐπιβουλεύοντα αὐτῷ. Καὶ ἃ 
᾽Οδυσσεὺς μὲν διὰ τὸ μὴ ἐγκρατὴς φῦναι μηδὲ ἄλλως 

ἐπιεικὴς, αὐτόχειρ τοῦ παιδὸς ἐγένετο" καὶ οὐ μετὰ τὸ 

πολὺν χρόνον ἢ τόδε ἀπειργάσϑαι πρὸς τῆς αὐτὸς 
αὑτοῦ γενεᾶς τρωϑεὶς ἀκάνϑῃ ϑαλασσίας τρυγόνος 

ἐτελεύτησεν. 

φι 

ΙΝ. Περὶ Οἰνώνης. 

[Ἰςτορεῖ Νίκανδρος ἐν τῷ περὶ ποιητῶν καὶ Κεφάλων ὁ Γεργίθιος 1ὅ 

ἐν Τρωικοῖς. 

᾿Αλέξανδρος ὃ Πριάμου βουκολῶν κατὰ τὴν Ἴδην 1 

ἠράσϑη τῆς Κεβρῆνος ϑυγατρὸς Οἰνώνης" λέγεται δὲ 

ταύτην ἔκ του ϑεῶν κατεχομένην ϑεσπίξειν περὶ τῶν 

μελλόντων, καὶ ἄλλως δὲ ἐπὶ συνέσει φρενῶν ἐπὶ 30 

μέγα διαβεβοῆσϑαι. Ὁ οὖν ᾿4λέξανδρος αὐτὴν ἀγα- 3 

8 συμβόλιά Οοτη., σύμβολά Τιοργ. 9 μὴδὲ Ρ 11 ἀπειρ- 
ἄσϑαι Τιοστ., ἀπεργάσϑαι Ῥ, ἀπεργάσασϑαι 6Θα]., ἀπειργάσϑη 

ἰἐαρσῇ 12 αὐτοῦ ὕογπη. [18 ἐτέλευτεν Οοτπ., 1π πιρ΄. σ]οΒδβδ: 
τὸν ὀδυσσέως ϑάνατον ὁποῖος Ῥ'; ὑγϊχηθίγατη ϑορῃοο 18 Ἰαΐθγθ 
1π ψϑυθΒ: τρωϑεὶς ἀκάνϑῃ τρυγόνος ϑαλασσίας νἱαϊῦ Μοίη.; Ῥτο- 
γουθίατα: διὸ καὶ τρυγόνος ϑαλασσίας κέντρον λέγεται Ἐπιδίδ}}. 

Π. ν. 1308, 60. 1 ΠΕΡΙΠΟΙΗΤΩΙ Ῥ, ἐν τῷ ι΄ περὶ πε- 
τειῶν Βευρκ. ἱπ Πίατ. Απὺ, 181 Ρ. 378, οὗ Βομπϑι θυ ΝΟ. Ρ. 37. 
19 ἐκ Ρ', ἔκ Ῥ᾽, ἔκ του [ϑεῶν) Οοτη., ἐκ τοῦ Φοίβου Μεουμ8. 
αα Τγοορῆτ. 61, ἐκ ϑεοῦ ὅ]., ὑπό του ϑεῶν Οοτδδ8. 11 δὰ 
ΤἈθαΐαπι οἵ. Βίοπ 11 11» Αρο]]οά. ΠΙ 19, 0, δίταν, ΧΠῚ ὅ90, 
ΤιηρίΖ. Τγο. ὅ7--62, θγὶά. ΗθΓ, Υ. 230 [δὲ] Μρυγβὶπβ 
21 [μ)]έγα οὐ δ[ε]αβεβοῆσϑαι ἰπ τὰ8. Ρ 
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γόμενος παρὰ τοῦ πατρὸς εἰς τὴν Ἴδην, ὕπου αὐτοῦ 

οὗ σταϑμοὶ ἦσαν, εἶχε γυναῖκα, καὶ αὐτῇ φιλοφρονού- 
μενος μηδαμὰ ζὑπέσχετο» προλείψειν. ἐν περισσοτέρᾳ 
δὲ τιμῇ ἄξειν. ἡ δὲ συνιέναι μὲν ἔφασκεν, εἰς τὸ 

ὁ ππαρὸν ὡς δὴ πάνυ αὐτῆς ἐρῴη, χρόνον μέντοι τινὰ 
γενήσεσϑαι, ἐν ᾧ ἀπαλλάξας αὐτὴν εἰς τὴν Εὐρώπην 
περαιωϑήσεται κἀκεῖ πτοηϑεὶς ἐπὶ γυναικὶ ξένῃ πόλε- 

ὃ μὸν ἐπάξεται τοῖς οἰκείοις. ᾿Εξηγεῖτο δὲ, ὡς δεῖ αὐτὸν 

ἐν τῷ πολέμῳ τρωϑῆναι, καὶ ὅτι οὐδεὶς αὐτὸν οἷός τε 
10 ἔσται ὑγιῆ ποιῆσαι ἢ αὐτή" ἑκάστοτε δὲ ἐπιλεγομένης 

αὐτῆς ἐκεῖνος οὐκ εἴα μεμνῆσϑαι. Χρόνου δὲ προῖόν- 

τος ἐπειδὴ Ελένην ἔγημεν. ἡ μὲν Οἰνώνη μεμφομένη 
τῶν πραχϑέντων τὸν ᾿Αλέξανδρον εἰς Κεβρῆνα ὅϑεν 

τ πὲρ ἦν γένος ἀπεχώρησεν, ὃ δὲ παρήκοντος ἤδη τοῦ 

4 πολέμου διατοξευόμενος Φιλοχτήτῃ τιτρώσκεται. ᾿Εν 
νῷ δὲ λαβὼν τὸ τῆς Οἰνώνης ἔπος, ὅτε ἔφατο αὐτὸν 
πρὸς αὐτῆς μόνης οἷόν τε εἶναι ἰχϑῆναι, κήρυκα πέμ- 

πει δεησόμενον, ὅπως ἐπειχϑεῖσα ἀκέσηταί τε αὐτὸν 

καὶ τῶν παροιχομένων λήϑην ποιήσηται, ἅτε δὴ κατὰ 

9 ϑεῶν βούλησίν Ἵ τε ἀφικόμενον. ἡ δὲ αὐθϑαδέστερον 

ἀπεκρίνατο, ὡς χρὴ παρ᾽ “Ελένην αὐτὸν ἰέναι κἀκείνης 

2 ῬῖῸ αὐτῇ Βδ. αὐχεῖ, ροβὺ αὐτῇ Θχοϊαϊθβθ ραϊαῦ ἔφη Μρυχβ. 
8 μηδαμᾶι Ῥ, ὕσμῃ Ἰδοιηδ, μηδαμὰ Ῥᾶ88. (ὑπέστη (τ 81] ὑπέ- 
σχετο) μοϑβὺ φιλοφρονούμενος (ααὺ φελοφυνῶν ὑπέστη) Τιθργ., 

(ὥμοσεδ Ῥοδὺ φιλ. Οο". περισσοτέρα' Ῥ ἀΑ δὲ τ. Μαγίϊπϊυδβ, 
τε ἄξειν] ἕξειν ΟΟΌ. ὅ ἐρωη 10 ἕκάστο]τε Ῥ 70]. 110 Υ 
11 εἴα] ἐᾷ 618]., Θχοὶ ἀ1580 δ] αυἹὰ βυβριοαῦαβ οϑὺ μαστ. 18 ἐπει- 

χϑεισἀκέσηται Ρ, ἀκέσεται οὐ ποιήσεται ΙΔοοῦΒ. δᾶ, δηΐπι. ἴῃ 
Αἴμθῃ. Ρ. 386. 20 τε ἀφιχόμενον Ῥ; ογαοῖβ Ῥοβαϊ βίρῃυμι, 
οὐ ἸοΟῸΒ πομάατμη βαμδῦαβ 511: γὲ ἀφικομένων 16 ρῃ., [τ] ἐξιΐ 
κομένων Ἠδ. δὰ ΑΡ0]]. Ρ. 886, εἰς τοῦτό γ᾽ ἀφικόμενον ϑοι]ῖρον, 

ἡδὲ 
βούλησίν τε {καὶ βουλὴν) ἀφικομένων δ) αὐϑαδέστερον Ῥ 
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δεῖσϑαι. (ἐν αὑτῇ δὲ μάλιστα ἠπείγετο, ἔνϑα [δὴ] 
ἐπέπυστο κεῖσϑαι αὐτόν. Τοῦ δὲ κήρυκος τὰ λεχϑέντα ὅ 
παρὰ τῆς Οἰνώνης ϑᾶττον ἀπαγγείλαντος ἀϑυμήσας ὁ 

᾿4λέξανδρος ἐξέπνευσεν. Οἰνώνη δὲ, ἐπεὶ νέκυν ἤδη 
κατὰ γῆς κείμενον ἐλϑοῦσα ἴδεν, ἀνώμωξέν τε καὶ 6 
πολλὰ κατολοφυραμένη διεχρήσατο ἑαυτήν. 

Υ. Περὶ Λευκίππου. 

[Ἱςτορεῖ Ἑρμηςιάναξ Λεοντίῳ.7 

“Μεύκιππος δὲ, Ξανϑίου παῖς, γένος τῶν ἀπὸ Βελ- 1 

λεροφόντου, διαφέρων ἰσχύι μάλιστα τῶν καϑ' ἑαυτὸν, τὸ 

ἤσκει τὰ πολεμικά. Ζιὸ πολὺς ἦν λόγος περὶ αὐτοῦ 
παρά τε Μυχίοις καὶ τοῖς προσεχέσι τούτοις. ἅτε δὴ 

ἀγομένοις καὶ πᾶν ὁτιοῦν δυσχερὲς πάσχουσιν. Οὗτος 3 
κατὰ μῆνιν ᾿Αφροδίτης εἰς ἔρωτα ἀφικόμενος τῆς ἀδελ- 
φῆς, τέως μὲν ἐκαρτέρει, οἰόμενος ῥᾷστα ἀπαλλάξασϑαι 15 
τῆς νόσου, ἐπεὶ μέντοι χρόνου διαγενομένου οὐδὲ ἐπ᾽ 
ὀλίγον ἐλώφα τὸ πάϑος, ἀνακοινοῦται τῇ μητρὶ καὶ 
πολλὰ καϑικέτευε, μὴ περιιδεῖν αὐτὸν ἀπολλύμενον" 
εἰ γὰρ αὐτῷ μὴ συνεργήσειεν, ἀποσφάξειν αὑτὸν ἠπεί- 19 

λει. Τῆς δὲ παραχρῆμα τῆν ἐπιϑυμίαν φαμένης τελέ- ὃ 
σειν ῥάων ἤδη γέγονεν" ἀνακαλεσαμένη δὲ τὴν κόρην 
συγκατακλίνει τἀδελφῷ, κἀκ τούτου συνῆσαν οὐ μάλα 

τινὰ δεδοικότες, ἕως τις ἐξαγγέλλει τῷ κατηγγυημένῳ 

1 (ἐνὴ αὑτῇ Ἐ, αὐτὴ Ρ [δὴ] 4 ἐπ[εὶ) ἴῃ Ἰἰξατα 
5 ἴδεν] εἶδεν ῬᾶβΒβ. ἀνώμωξέν τε Ῥ, ἀνῴμωξέ τε ὍΟοτη. 
8. ΛΕΟΝΤΙ Ρ, λεοντέῳ αἃ]. 9 παῖς] 'ἱπ τᾶ8. ΡΟ γένος (ἐκν 
τῶν Τιοστ. 18 ἀγομένοις {καὶ φερομένοις) ΟΟ0. 165 ῥᾶ[ε]στα 

ἴῃ τὰᾶβ. Ρ ἀπαλλάξεσϑαι Οοτη. 11 ἐλώφα Ρ ἀνεχοινοῦτο 
16στ. μητρί. καὶ Ῥ 19 εἰ} γὰρ Ῥ [0]. 116: αὐτὸν 6]. 
20 παρὰ χρῆμα Ῥ (βθιηρθ)ὴ τελεύτειν Οοτη. 6]., τελευτεῖν ()) 
ΑΡγθβοι, δηῖμα. δα Αθβοῆ. 1 ρΡ. 8396, ἐκπλήσειν Ηθ. 22 ἀάκ Ρ 
28 κατηγγυημένῳ ῬᾶΒ88. (Ὁ), κατεγγυημένῳ Ῥ 
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τὴν κόρην μνηστῆρι. Ὁ δὲ τόν τε αὑτοῦ πατέρα παρα- 
λαβὼν καί τινας τῶν προσηκόντων πρύσεισι τῷ (Ξαν- 

ϑίῳ καὶ τὴν πρᾶξιν καταμηνύει. μὴ δηλῶν τοὔνομα 

4 τοῦ “ευκίππου. Ἐάνϑιος δὲ δυσφορῶν ἐπὶ τοῖς προσ- 

5 ηγγελμένοις πολλὴν σπουδὴν ἐτίϑετο φωρᾶσαι τὸν 

φϑορέα, καὶ διεκελεύσατο τῷ μηνυτῇ, ὁπότε ἴδοι συν- 

όντας, αὐτῷ δηλῶσαι" τοῦ δὲ ἑτοίμως ὑπακούσαντος 

καὶ αὐτίκα τὸν πρεσβύτην ἐπαγομένου τῷ ϑαλάμῳ. ἡἣ 

παῖς αἰφνιδίου ψόφου γενηϑέντος ἵετο διὰ ϑυρῶν, 

10 οἰομένη λήσεσϑαι τὸν ἐπιόντα καὶ αὐτὴν ὃ πατὴρ 

ὑπολαβὼν εἶναι τὸν φϑορέα πατάξας μαχαίρᾳ κατα- 
ὅ βάλλει. Τῆς δὲ περιωδύνου γενομένης καὶ ἀνακρα- 

γούσης ὃ Δεύκιππος, ἐπαμύνων αὐτῇ καὶ διὰ τὸ ἐκ- 
πεπλῆχϑαι μὴ προϊδόμενος, ὅστις ἦν, κατακτείνει τὸν 

πατέρα. Ζ΄' ἣν αἰτίαν ἀπολιπὼν τὴν οἰχίαν Θεττα- 

λοῖς ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόδιν εἰς Κρήτην ἡγήσατο, κἀκεῖ- 

ϑὲν ἐξελαϑεὶς ὑπὸ τῶν προσοίκων εἰς τὴν ᾿Εφεσίαν 
ἀφίκετο, ἔνϑα χωρίον ᾧκησε τὸ Κρητιναῖον ἐπικληϑέν. 

6 Τοῦ δὲ “ευκίππου τούτου λέγεται τὴν Μανδρολύτου 

30 ϑυγατέρα Δευκοφρύην ἐρασϑεῖσαν προδοῦναι τὴν πόλιν 
τοῖς πολεμίοις, ὧν ἐτύγχανεν ἡγούμενος ὃ “εύκιππος. 

μ οι 

1 αὐτοῦ Ῥ, οοΥΥ. Ῥᾶ88β. 22. πρόσεστι (ογπ. 8. καταμ[ηνΐει] 

ἴῃ τᾶ8. ΡΟ 4 πθσηγγελμένοις Ρ Ἰ ἐπακούσαντος Οοτῃ. 8 ἐπ- 
αγαγομένου Ἠν. 9 αἰφνιδίου, Βρὶγ. ἴῃ 11. Ρ ἔἴξετο Ῥ, δοτγ. 

Μϑῖη. διὰ ζτῶν» ϑυρῶν Τιοργ. 11 μαχαίρα" Ῥ 12 ἀνα- 
κραυγούσης Οοτη. 14 προειδόμενος Ῥ, ΟΟΥΥ. Ῥᾶξ8. 1ὅ ἀπο- 
λιπὼν ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι τὴν οἰκίαν, Κρήτην Θετταλοῖς 
ἡγήσατο Τιορτ.; ροβῦ σϑῦθα εἰς Κρήτην ΘΧχοΙά 58 νι ἀθῦυῦ ἀπο- 
δημοῦσιν γ6] 51}}}180 αὐ“ Μοίη.; νου ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσιν 
ΒΙΟΒβδῦοΥ πἶδὶ ἔΆ]]ον δὰ δι ἣν αἰτέαν ἀἀβουρβογαῦ" Ητ.; Θετς- 
ταλῶν Ηῖϊν.; ἴοτύ. κἀχεῖϑεν (ἐπὶ τοῖς γὴν αὐ μου ἐξελαϑεὶς 
ὑπὸ τῶν προσοίκων ἢ 18 ὦκισε 6δ]. 230. Μευκοφρύ- 
νην Ἦθ. 



ἘἜΡΩΤΙΚΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ. 18 

ἑλομένων αὐτὸν κατὰ ϑεοπρόπιον τῶν δεκατευϑέντων 
ἐκ Φερῶν ὑπ᾽ ᾿“δμήτου. 

ΥἹΙ. Περὶ ἸΠαλλήνης. 

[Ἱςτορεῖ Θεαγένης καὶ Ἡγήειππος ἐν ἸΤαλληνιακοῖς.] 

“έγεται {δὲ καὶ Σίϑονα τὸν Ὀδομαντῶν βασιλέα 
γεννῆσαι ϑυγατέρα Παλλήνην, καλήν τὲ καὶ ἐπίχαριν, 

καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ πλεῖστον χωρῆσαι κλέος αὐτῆς, 
φοιτᾶν τε μνηστῆρας οὐ μόνον ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς) Θρά- 

κης. ἀλλὰ καὶ ἔτι πρόσωϑέν τινας. ἀπό τε ᾿Ιλλυρίδος 

(χαὶ» τῶν ἐπὶ Τανάιδος ποταμοῦ κατῳχημένων᾽" τὸν 

δὲ Σίϑονα πρῶτον μὲν κελεύειν τοὺς ἀφικνουμένους 

μνηστῆρας πρὸς μάχην ἰέναι ζξαυτῷ, ἐφ᾽ ᾧ τε, εἰ μέν 
τις νικῴη, ἀπιέναι» τὴν κόρην ἔχοντα, εἰ δὲ ἥττων 

φανείη. τεϑνάναι" τούτῳ τὲ τῷ τρόπῳ πάνυ συχνοὺς 

ἀνῃρήκει. Μετὰ δὲ. ὡς αὐτὸν [τε] ἡ πλείων ἰσχὺς 

ἐπελελοίπει ἔγνωστό τε αὐτῷ τὴν κόρην ἁρμόσασθαι, 
δύο μνηστῆρας ἀφιγμένους, ΖΙίρύαντά τε καὶ Κλεῖτον, 

ἐχέλευεν ἄϑλου προχειμένου τῆς κόρης ἀλλήλοις δια- 

μάχεσϑαι, καὶ τὸν μὲν τεϑνάναι, τὸν δὲ περιγενόμενον 

2 Φαρῶν 6δα!. 4 Διογένης Ῥ, οοὐγ. 64]. (οἵ, δύ, ΒΥ2. 
εν. Παλλήνη), Θεογένης Ῥα88. ὅ οἵ, Τχοίζ. 1|γ0ὁ. 1161]. Οοπ. 
ΠΑΤΥ. 10, Ἐπί, δὰ Ἡΐοη. Ῥοὺ. 827, δὲν Ησ. δὄδΣύϑωνα 
Μεῖη. τὸν ὁδομαντῶν Ῥ, τῶν (ογη. 6 ϑυγατέρα | Παλλήνην 
Ρ [0]. 1767 τὲ Τμορστ,, δὲ ΡΤ χωρῆσαι {τὸν τ. κλ[έ]ος 
ἴῃ τᾶβ. Ρ 8 (τῆς) (ΟΡ. .« [10 (καὶ 1η8. ογῃ. κατῶι- 
ἘΠΠΊΝε νον ἴὼ πὶ. Ῥ 12 δα Ρ «δ 1.8. Οον., (αὐτῷ, καὶ 
εἰ μὲν περιγένοιτο ὃ διαμαχόμενος, ἀπιέναι Μοῖη., τῆς κόρης 
ἐρῶντα δυὺ τῆς κόρης ἕνεκα, ὃς δ᾽ ἂν ἥττων [μορτ., πρὸς οουτὺν 
εἰς) μάχην ἰέναι Ηρ., πρὸς μάχην ἰέναι (ἀεὶ) τὴν κόρην ἔχοντα 
ΙαοοῦΒ. ἴθ ΘΡἢ. Ηδ]. 1800 ἢν. 282, ἔχοντι γὸ] τῷ τ. κ. ἔχοντι 
Βδ., τὴν κόρην ἕξοντα Ῥὰβ8., τὴν κόρην ἑλόντα 14 [πάνυ 
σ)]υχνοὺς ἴῃ τα8. Ρ 1ὅ [τὲ] Μϑῖπ. πλείων ἴῃ τᾶβ. Ρ 
10 ἐπιλελοίπει Ῥ, ΟΟΥΥ, ΤΙΘΡῪ, {γάμοις» ἁρμόσασϑαι Μοίῃ. 
11 ἀφι[γ]μένους ἴῃ 110, Ῥ 

ν᾽» 

" 0 

ῷ 
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ὃ τήν τὲ βασιλείαν καὶ τὴν παῖδα ἔχειν. Τῆς δὲ ἀφω- 

ρισμένης ἡμέρας παρούσης ἡ Παλλήνη (ἔτυχε γὰρ 
ἐρῶσα τοῦ Κλείτου) πάνυ ὠρρώδει περὶ αὐτοῦ. καὶ 
σημῆναι μὲν οὐκ ἐτόλμα τινὶ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν, δάκρυα 

ὁ δὲ πολλὰ ἐχεῖτο τῶν παρειῶν αὐτῆς, ἕως ὅτε (δ) τρο- 
φεὺς αὐτῆς πρεσβύτης ἀναπυνϑανόμενος καὶ ἐπιγνοὺς 

τὸ πάϑος τῇ μὲν ϑαρρεῖν παρεκελεύσατο, ὡς ἧ βού- 
λεται, ταύτῃ τοῦ πράγματος χωρήδοντος, αὐτὸς δὲ 

κρύφα ὑπέρχεται τὸν ἡνίοχον τοῦ Ζίρύαντος καὶ αὐτῷ 

ιτο χρυσὸν πολὺν ὁμολογήσας πείϑει διὰ τῶν ἁρματηγῶν 
4 τροχῶν μὴ διεῖναι τὰς περόνας. Ἔνϑα δὴ ὡς εἰς μάχην 

ἐξήεσαν καὶ ἤλαυνεν ὃ Ζίρύας ἐπὶ τὸν Κλεῖτον, [καὶ] 
οὗ τροχοὶ περιερρύησαν αὐτῷ τῶν ἁρμάτων" καὶ οὕτως 

πεσόντα αὐτὸν ἐπιδραμὼν ὁ Κλεῖτος ἀναιρεῖ. Αἰσϑό- 
ιό μένος δὲ ὁ Σίϑων τόν τὲ ἔρωτα καὶ τὴν ἐπιβουλὴν 

τῆς ϑυγατρὸς, μάλα μεγάλην πυρὰν νήσας καὶ ἐπιϑεὶς 

τὸν Ζίρύαντα ᾧετο συνεπισφάξειν καὶ τὴν Παλλήνην. 
ὕ Φαντάσματος δὲ ϑείου γενομένου καὶ ἐξαπιναίως ὕδα- 

τος ἐξ οὐρανοῦ πολλοῦ καταρραγέντος μετέγνω τε καὶ 

90 γάμοις ἀρεσάμενος τὸν παρόντα Θρᾳκῶν ὅαιλον ἐφίησι 
τῷ Κλείτῳ τὴν κόρην ἄγεσϑαι. 

1 ἀφορισμένης Ῥ, Βθα οοΥτγ. ΡῚ 8 ὀρρώιδει, οουτ. Βᾶ., ὠῤῥώδει 
Τοῦτ. 4 σημΐὗναι Ρ ἀμφ᾽ αὐτὸν] ἀμφ᾽ αὐτὴν Μεϊπ. , περὶ αὐτὸν 
Οογῃ., περὶ αὐτὴν. ΤΠΘρτ. ὅ κατεχεῖτο ΟΟΌὉ. ἕως ὅτι (οτη., 
ἕως δ Ηΐτν., ἕως οὗ ὁ Ἐτ., ἕως ὅτε ὅ "͵ 6 πρεὲσ της] Πρεσύν- 
της Ὅοτῃ., ᾿πρεσβύτης «ἀνὴρ» ΗΠ. 8 ζῆι ντὸος ἴῃ τϑβ. , 
χωρήσαντος Οὐοτη. 10 διε]ὰ ἴῃ τῶβ. Ρ, [διὰ] Τμϑργ., ὧδ τ. 

ἁρματηρῶν, ἴυμι διεῖραι ϑοβηθίαθν,, αλβοῦ Μρῖῃ., τροχῶ Ρ 
12 [καὶ] ΜεΙη. 18 περιερύησαν 14 αὐτ[ὸ]ν ἴῃ Ὁ. 
11 οἰστεοσιν. ἐπισφάξειν Ῥ', ᾧετο συνεπισφ. Ρ5, ἴετο ΟΟΡ., ἵετο 
Μρίῃ,, οἷος ἦν ἐπικατασφάξειν τ., ὦρτο συνεπισφάξειν " Παλ- 
λήνην. Φαντάσματος Ρ [0]. 177τ 18 δὲ Ῥ᾽ ἴῃ γ88. 19 κατα- 
νὐγενεδς Ρ 20 ἁρεσάμενος Ῥ᾽, οοὐγ. Ρ' ϑράκῶν Ρ 
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ὙΠ. Περὶ Ἱππαρίνου. 

[Ἱετορεῖὶ Φανίας ὁ Ἐξρέειος. 

Εν δὲ τῇ ᾿Ιταλῇ Ἡρακλείᾳ παιδὸς διαφόρου τὴν 
ὄψιν (Ἱππαρῖνος [ἦν] αὐτῷ ὄνομα) τῶν πάνυ δοκίμων 
᾿Αντιλέων ἠράσϑη" ὃς πολλὰ μηχανώμενος οὐδαμῇ : 

δυνατὸς ἦν αὐτὸν ἁρμόσασϑαι, περὶ δὲ γυμνάσια δια- 
τρίβοντι πολλὰ τῷ παιδὶ προσρυεὶς ἔφη τοσοῦτον 

αὐτοῦ πόϑον ἔχειν, ὥστε πάντα πόνον ἀνατλῆναι καὶ, 

ὅ τι ἂν κελεύῃ, μηδενὸς αὐτὸν ἁμαρτήσεσϑαι. Ὁ δὲ 3 

ἄρα κατειρωνευόμενος προσέταξεν αὐτῷ ἀπό τινος ἐρυ- 

μνοῦ χωρίου, ὃ μάλιστα ἐφρουρεῖτο ὑπὸ τοῦ τῶν 
ἩΗρακλεωτῶν τυράννου, τὸν κώδωνα κατακομίσαι, πει- 

ϑόμενος μὴ ἄν ποτε τελέσειν αὐτὸν τόνδε τὸν ἄϑλον. 

᾿Δντιλέων δὲ κρύφα τὸ φρούριον ὑπελθὼν καὶ λοχή- 
σας τὸν φύλακα τοῦ κώδωνος κατακαίνει. καὶ ἐπειδὴ τ: 

ἀφέκετο πρὸς τὸ μειράκιον ἐπιτελέσας τὴν ὑπόσχεσιν, 

ἐν πολλῇ αὐτῷ εὐνοίᾳ ἐγένετο, καὶ ἐκ τοῦδε μάλιστα 

ἀλλήλους ἐφίλουν. ᾿Επεὶ δὲ ὃ τύραννος τῆς ὥρας 

ἐγλίχετο τοῦ παιδὸς καὶ οἷός τε ἦν αὐτὸν βίᾳ ἄγε- 

σϑαι, δυσανασχετήσας ὁ ̓ Αντιλέων ἐκείνῳ μὲν παρεκε- 

λεύσατο μὴ ἀντιλέγειν κινδυνεύειν, αὐτὸς δὲ οἴκοϑεν 

1 ᾿Ιταλικῇ Ηο. 2 ἵππαρινος Ρ', δος. ἃ ῬΡ'ξ [ἦν] 46]. 

Μειη. 4 πάν" Ῥ πολλὰ ἀ6]. Ἦν. προσφυεὶς ΤΘρΡΎ. 
ἔφ[η] ἱπ τὰ8β. Ρ 8 ἂν τλῆναι Μεῖη. 9 κελεύῃ ἰάθη, κελεύοι Ρ 
11 ἐφρουρειτο, 8.0. ἃ 5 ὑπό του Ῥ, οοττ, (8].; ἴῃ τηρ.: 
τοῦ ἀρχελάου Ῥ', αὐοὰ Μεῖπ. 1π ἰοχίαπι τϑοθριῦ. 12 κατα- 
κομί -- σ]αι Ῥ ἴῃ τὰΒ, 18 [ἄν] (οὉ. τελέσαι ΘΟ; ΠΟΙ ΘΥιιβ 
14 ὑπεισελϑὼν [,6ργ. 16 κἀπειδὴ Ἦν. 11 κἀκ τοῦδε Ἰάθηὶ 

18 τύρανος Ρ 19 [τε] ΟοὉ. αὐτὸ[ν] ἴῃ 110. ῬΡ΄ βίᾳ ἄγε- 
σϑαι) βιάξεσϑαι ΟοὈ., βίᾳ προσάγεσϑαι Ἦν. 21 μὴ ἀντιλέ- 
γοντὰ κινδυνεύειν ϑολ)ΊσοΥ, μὴ ἀντιλέγειν, κινδυνεύειν δ᾽ αὐτὸς 
ΡΝ ἀναιρεῖν Τιθρτ., μὴ ἀντιλέγειν μέλλοντι κινδυνεύειν (γ6] 

οι 

Ὁ 

τϑ ς 
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ἐξιόντα τὸν τύραννον προσδραμὼν ἀνεῖλεν" καὶ τοῦτο 
δράσας δρόμῳ ἵετο καὶ διέφυγεν ἂν, εἰ μὴ προβάτοις 

συνδεδεμένοις ἀμφιπεσὼν ἐχειρώϑη. Ζιὸ τῆς πόλεως 

εἰς τἀρχαῖον ἀποκαταστάδσης ἀμφοτέροις παρὰ τοῖς Ἣρα- 
υ κλεώταις ἐτέϑησαν εἰκόνες χαλκαῖ, καὶ νόμος ἐγράφη 
μηδένα ἐλαύνειν τοῦ λοιποῦ πρόβατα συνδεδεμένα. 

ΥΠ]|. Περὶ Ἡρίππης. 

[Ἱςτορεῖ ᾿Αριςτόδημος ὁ Νυςαεὺς ἐν α΄ ἱςτοριῶν περὶ τούτων, 

πλὴν ὅτι τὰ ὀνόματα ὑπαλλάττει, ἀντὶ Ἡρίππης καλῶν Γυθυμίαν, 

10 τὸν δὲ βάρβαρον Καυάραν. 

1. Ὅτε δὲ οἵ Γαλάται κατέδραμον τὴν ᾿Ιωνίαν καὶ 

τὰς πόλεις ἐπόρϑουν, ἐν Μιλήτῳ Θεσμοφορίων ὄντων 

καὶ συνηϑροισμένων γυναικῶν ἐν τῷ ἱερῷ, ὃ βραχὺ 
τῆς πόλεως ἀπέχει, ἀποσπασϑέν τι μέρος τοῦ βαρβαρι- 

ιὸ κοῦ διῆλθεν εἰς τὴν Μιλησίαν καὶ ἐξαπιναίως ἐπι- 

δραμὸν ἀνεῖλεν τὰς γυναῖκας. Ἔνϑα δὴ τὰς μὲν ἐρύ- 
ὅαντο πολὺ ἀργύριόν τε καὶ χρυσίον ἀντιδόντες, τινὲς 
ὃὲ τῶν βαρβάρων αὐταῖς οἰκειωϑέντων ἀπήχϑησαν, 

ἐν ὃὲ αὐταῖς καὶ ἫΗρίππη, γυνὴ ΞΞάνϑου, ἀνδρὸς ἐν 
50 Μιλήτῳ πάνυ δοκίμου γένους τε τοῦ πρώτου, παιδίον 
2 ἀπολιποῦσα διετές. Ταύτης πολὺν πόϑον ἔχων ὁ ΞΞαν- 
ϑος, ἐξηργυρίσατο μέρος τῶν ὑπαργμάτων καὶ κατα- 
σκευασάμενος χρυσοῦς δισχιλίους τὸ μὲν πρῶτον εἰς 

μὴ ἀντιλέγειν κινδυνεύσοντι Ἠρ. 2 ἴετο Ῥ᾿ οοὐσ. Μϑῖθῃ. οἔ, 
ὙΆΓΓΟ ἀθ 1.1. 1{9, 6: ΤΉ ΘΟΡΙΓ. ἰβί. μ]Δπί. ΙΧ 106. ὅ χαλ- 
καί Ῥ᾽, οοὐν. ῬῈῚ 1. ᾿Ηρέππης Οογη. 8 Νησαεὺς ἸᾶθηῃΒ 11 οἵ! 
Γαλάται Ῥ [0]. 177, 12 [ϑ]εσμοφορίων ἴῃ τ88."ἁὃ᾿ ἙΘ 18 {τῶν 

γυναικῶν ΟΠ ΘΙΘΥ8Β συνηϑροδμένων Ῥ» 10 εἷλεν Τιορυ. 
γυναίκας Ρ μ[ὲ]ν [ἐ]ρύσαντο Ρ ἴῃ τὰϑ., ἐρρύσαντο ἦτ. 18 αὖ- 
ταῖς 46]. Ηἰν. 19 γυνὴ ἡ Ξάνϑου Ῥι ἦν Ξ. Τιοστ. 20 μ[1}- 
λήτωι Ῥ ἴῃ τᾶ8. [γένους τε τοῦ πρώτου] Ηἰν. 28 δισχιλίους 
Ῥαββ., χιλίους Ῥ 
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Ιταλίαν ἐπεραιώϑη, ἐντεῦϑεν δὲ ὑπὸ ἰδιοξένων τινῶν 
κομιξόμενος εἰς Μασσαλίαν ἀφικνεῖται κἀκεῖϑεν εἰς 

τὴν Κελτικήν᾽ καὶ προσελϑὼν τῇ οἰκίᾳ, ἔνϑα αὐτοῦ 

συνῆν ἡ γυνὴ ἀνδρὶ τῶν μάλιστα παρὰ Κελτοῖς δοξα- 

ξομένων, ὑποδοχῆς ἐδεῖτο τυχεῖν. Τῶν δὲ διὰ φιλο- 

ξενίαν ἑτοίμως αὐτὸν ὑποδεξαμένων εἰσελϑὼν ὁρᾷ τὴν 
γυναῖκα, καὶ αὐτὸν ἐκείνη τὼ χεῖρε ἀμφιβαλοῦσα μάλα 
φιλοφρόνως προσηγάγετο. Παραχρῆμα δὲ τοῦ Κελτοῦ 

παραγενομένου διεξῆλθεν αὐτῷ τήν τε ἄλην τἀνδρὸς 
ἡ Ἡρίππη, καὶ ὡς αὐτῆς ἕνεκα [καὶ] ἥκοι λύτρα κατα- 
ϑησόμενος" ὁ δὲ ἠγάσϑη τῆς ψυχῆς τὸν Ξάνϑον καὶ 
αὐτίχα συνουσίαν ποιησάμενος τῶν μάλιστα προδη- 

χόντων ἐξένιξεν αὐτόν᾽ παρατείνοντος δὲ τοῦ πότου 

τὴν γυναῖκα συγκατακλίνει αὐτῷ καὶ δι’ ἑρμηνέως 
ἐπυνϑάνετο, πηλίκην οὐσίαν εἴη κεκτημένος τὴν σύμ- 

πασαν᾽ τοῦ δὲ εἰς ἀριϑμὸν χιλίων χρυσῶν φήσαντος 

ὃ βάρβαρος εἰς τέσσαρα μέρη κατανέμειν αὐτὸν ἐκέ- 

λευὲ καὶ τὰ μὲν τρία ὑπεξαιρεῖσϑαι αὑτῷ, γυναικὶ, 
παιδίῳ, τὸ δὲ τέταρτον ἀπολείπειν ἄποινα τῆς γυναι- 

κός. Ὡς δὲ εἰς κοῖτόν ποτε ἀπετράπετο, πολλὰ κατε- 
μέμφετο τὸν Ξάνϑον ἡ γυνὴ διὰ τὸ μὴ ἔχοντα το- 
σοῦτο χρυσίον ὑποσχέσϑαι τῷ βαρβάρῳ κινδυνεύσειν 

τε αὐτὸν. εἰ μὴ ἐμπεδώσειε τὴν ἐπαγγελίαν" τοῦ δὲ 
φήσαντος ἐν ταῖς κρηπῖσι τῶν παίδων καὶ ἄλλους 
τινὰς χιλίους χρυσοῦς κεχρύφϑαι διὰ τὸ μὴ ἐλπίζειν 

ἐπιεικῆ τινα βάρβαρον καταλήψεσϑαι, δεήσειν δὲ πολ- 

8 κελχτικήν Ρ 4 πα[ρ]ὰ ἴπ 110, 9 δ[ιε]ξῆλϑεν Ῥ᾿ 1 
τῶ8.. ἅλην Ρ 10 [καὶ] οχρυηχὶν Βδ., ἴῃ μὲν τησύαν!ῦ ΠΘΡΎ,, 
οδὺ ἥκοι ἱπβουυϊῦ Ῥᾶβ8β. λ[ύ]τρα Ρ 'π τ88. 14 ροϑῦ αὐτῶ 
ΔΟΌΠδΤη ἱπάϊο, Μοῖθ. 1 κεχτηϊμένος Ῥ [0]. 1787 18 αὐτῷ 
20 εἰρ] ἐς Ρ ποτὲ Ρ ἀπετράποντο τ. 28 τὲ Ρ ἐμπε- 
δώσει ΟΟὈ. ῶ4 ἄλλούς τινας χρυσοὺς Ρ 20 τινα] τὸν Ητ. 

ΜΙ ΣΙΒο ταρὶ ατδθοὶ. 11. ὥ 

σι 

8 

τῷ φι 



18 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥῪ 

λῶν λύτρων, ἡἧ γυνὴ τῇ ὑστεραίᾳ τῷ Κελτῷ κατα- 

μηνύει τὸ πλῆϑος τοῦ χρυσοῦ καὶ παρεκελεύσατο κτεῖ- 

ναι τὸν Ξάνϑον, φάσκουσα πολὺ μᾶλλον αἱρεῖσϑαι 

4 αὐτὸν τῆς τε πατρίδος καὶ τοῦ παιδίου" τὸν μὲν γὰρ 
ὅ Ξάνϑον παντάπασιν ἀποστυγεῖν. Τῷ δὲ ἄρα οὐ πρὸς 

ἡδονῆς ἦν τὰ λεχϑέντα, ἐν νῷ δὲ εἶχεν αὐτὴν τίσα- 
σϑαι. ᾿Επειδὴ δὲ ὁ Ξάνϑος ἐσπούδαξεν ἀπιέναι, μάλα 
φιλοφρόνως προὔπεμπεν ὃ Κελτὸς, ἐπαγόμενος καὶ τὴν 

6 Ἡρίππην᾽ ὡς δὲ ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς Κελτῶν χώρας 

τὸ ἀφίκετο. ϑυσίαν ὃ βάρβαρος ἔφη τελέσαι βούλεσϑαι., 

πρὶν αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων χωρισϑῆναι, καὶ κομισϑέν- 
τος ἱερείου τὴν Ἣρίππην ἐκέλευεν ἀντιλαβέσϑαι" τῆς 

δὲ κατασχούσης, ὡς καὶ ἄλλοτε σύνηϑες αὐτῇ, ἐπανα- 

τεινάμενος τὸ ξίφος καϑικνεῖται καὶ τὴν κεφαλὴν 

τι αὐτῆς ἀφαιρεῖ, τῷ δὲ Ξάνϑῳ παρεκελεύετο μὴ δυσφο- 

ρεῖν, ἐξαγγείλας τὴν ἐπιβουλὴν αὐτῆς, ἐπέτρεπέ τε τὸ 

χρυσίον ἅπαν κομίξειν αὑτῷ. 

ΙΧ. Περὶ Πηολυκρίτης. 

[Ἡ ἱετορία αὕτη ἐλήφθη ἐκ τῆς α΄ ᾿Ανδρίεςκου Ναξιακῶν γράφει 

90 περὶ αὐτῆς καὶ Θεόφραετος ἐν τῷ δ΄ {τῶν πρὸς τοὺς καιρούς. 

1. Καϑ’ ὃν δὲ χρόνον ἐπὶ Ναξίους Μιλήσιοι συνέβη- 
σαν σὺν ῬάνσταΝ καὶ τεῖχος πρὸ τῆς πόλεως ἔνοι- 

κοδομησάμενοι τήν τε χώραν ἔτεμνον καὶ καϑείρξαντες 

τοὺς Ναξίους ἐφρούρουν. τότε παρϑένος ἀπολειφϑεῖσα 

6 ἡδονὴν Ητ. 10 ἀφέκοντο Ηϊτ. 12 ἐκέλευεν Ῥ, 
κέλευεν (ογη., κελεύει Τωορτ. 18 σύνηϑες (ἦν) αὐτῇ Τορτ, 
1ὅ δὲ ἢ, τὲ Ρ 117 κοί--- ---]ωίξειν Ῥ ἴῃ τᾶ8βι αὐτῷ Ῥ, ὁοοΥΥ. 
Μείη. 18 ἱποὶρ. Ρ [0]. αὐ 20 {τῶν δαὰά, ἴμοστ,, Ῥτο 
δ΄, αποᾶ οβὺ ἴπ Ρ, τα΄ Οοτῃ., α΄ 6]. 21 Εν σαν (γε6] 
κατέβησαν) Τιθρτ., ἔβησαν Ἦτ., ἐξ ινδὸν ΗΘ. τ δενθίόδο: 
μησάμενοι ΤιΘρΥ. 24 ἀποληφϑεῖσα Μρίῃη. 
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κατά τινα δαίμονα ἐν Ζ]΄ηλίῳ ἱερῷ, ὃ πλησίον τῆς πό- 

λεὼς κεῖται, (Πολυκρίτη ὄνομα αὐτῇ) τὸν τῶν ᾿Ερυ- 
ϑραίων ἡγεμόνα Διόγνητον εἷλεν, ὃς οἰκείαν δύναμιν 

ἔχων συνεμάχει τοῖς Μιλησίοις. Πολλῷ δὲ ἐνεχόμενος 3 

πόϑῳ διεπέμπετο πρὸς αὐτήν᾽ οὐ γὰρ δή γε ϑεμιτὸν ὁ 
ἦν ἱκέτιν οὖσαν ἐν τῷ ἱερῷ βιάξεσϑαι" ἡ δὲ ἕως μέν 
τινος οὐ προσίετο τοὺς παραγινομένους. ἐπεὶ μέντοι 
πολὺς ἐνέχειτο, οὐκ ἔφη πεισϑήσεσθαι αὐτῷ, εἰ μὴ 

ὀμόσειεν ὑπηρετήσειν αὐτῇ, ὅ τι ἂν βουληϑῇ. Ὁ δὲ 
ΖΙιόγνητος οὐδὲν ὑποτοπήσας τοιόνδε μάλα προϑύμως 

ὥμοσεν 'ἄρτεμιν, χαριεῖσϑαι αὐτῇ, ὅ τι ἂν προαιρῆται" 
κατομοσαμένου δὲ ἐκείνου [καὶ] λαβομένη τῆς χειρὸς 
αὐτοῦ ἡ Πολυχρίτη μιμνήσκεται περὶ προδοσίας τοῦ 

χωρίου καὶ πολλὰ καϑικετεύει αὐτήν τὲ οἰκτεέρειν τι 

καὶ τὰς συμφορὰς τῆς πόλεως. Ὁ «δὲν Διόγνητος ὃ 
ἀκούσας τοῦ λόγου ἐκτός τε ἐγένετο αὑτοῦ καὶ σπα- 

σάμενος τὴν μάχαιραν ὥρμησεν διεργάσασϑαι τὴν 

κόρην. Ἐν νῷ μέντοι λαβὼν τὸ εὔγνωμον αὐτῆς καὶ 4 
ἅμα ὑπ’ ἔρωτος κρατούμενος (ἔδει γὰρ. ὡς ἔοικε, καὶ 

Ναξίοις μεταβολὴν γενέσϑαι τῶν παρόντων κακῶν) 30 
τότε μὲν οὐδὲν ἀπεχρίνατο βουλευόμενος τί ποιητέον 
εἴη, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ καϑωμολογήσατο προδώσειν. Καὶ ὅ 

ἐν τούτῳ δὴ τοῖς Μιλησίοις ἑορτὴ μετὰ τὴν» τρίτην 

"᾿ 0 

1 4ηλίας 614]., Ξοὰ οἵ, ΡΙπῖ, ἄθ πιπ]. Υἱγί, Ρ. 39ῶῦ4 Ε 4 συν- 
ἐχόμενος ΟΟ0. 71 προσ[έἼετο ἴπ Ὁ. Ρ 9. ὑπηρετήσειν (14]., 
ὑπηρετήσειεν Ρ 10 [ὑἸποτοπήσας Ῥ ἴῃ τῶ8. [τοιόνδε] τ. ἴῃ 

αυ ει 

Ηθιτη. ΧΙ Ρ.146 11 γαριεῖσϑαιτῆ Ρ 12 κατομοσαμέν[ου τ] 
δὲ ἴῃ τῶβ8. Ρ καὶ λαβομένη Ῥ, ἐπελαβυμένη 46]. καὶ Πορτ., κα 
ἰαπύατη 46]. Βδ. 14 καϑικετεύειν Ῥ, ΟΟΥΤ. ΠιΘρΎ. 1ὅ χ[α]ὲ 
ἴῃ τ8. Ρ (δὲν ἴμπ8. Μοίῃ., (μὲν. ἴϑρτ., {μὲν οὖν» ϑομποίαάθγαβ 
10 αὑτοῦ Ρ, αὐτοῦ Οοτη. 18 μέντ[οι---} ἴῃ 10. Ῥ 19 καὶ 
εἰθοὶῦ συ. 22 ὑστερζαέ]αι Ρ 'ῃ τὰ8β'ι 28 ἐν τούτῳ Βομποίάθγιβ, 
καὶ ἐν τῷ δὴ Ῥ, κἀν τῷδε Ητ. μ[ιλ]ησίοις 'ῃ τὰ. Ρ (τὴν " 

ον 
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ἡμέραν Θαργήλια ἐπήει. ἐν ἧ πολύν τε ἄκρατον εἰσ- 
φοροῦνται καὶ τὰ πλείστου ἄξια καταναλίσκουσι" τότε 

παρεσκευάξετο προδιδόναι τὸ χωρίον, καὶ εὐθέως διὰ 

τῆς Πολυκρίτης ἐνθέμενος εἰς ἄρτον μολυβδίνην ἐπι- 

5 στολὴν (ἐπιστέλλει) τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῆς (ἐτύγχανον 

δὲ ἄρα τῆς πόλεως ἡγεμόνες οὗτοι), ὅπως εἰς ἐκείνην 
τὴν νύχτα παρασχευασάμενοι ἤκωσιν" σημεῖον δὲ αὐτοῖς 

60 ἀνασχήσειν αὐτὸς ἔφη λαμπτῆρα. Καὶ ἡ Πολυκρίτη 
δὲ τῷ κομίξζοντι τὸν ἄρτον φράξειν ἐκέλευε τοῖς ἀδελ- 

10. φοῖς μὴ ἐνδοιᾶσϑαι, ὡς τῆς πράξεως ἐπὶ τέλος ἀχϑη- 
σομένης, εἰ μὴ ἐκεῖνοι ἐνδοιασϑεῖεν. Τοῦ δὲ ἀγγέλου 

ταχέως εἰς τὴν πόλιν ἐλϑόντος Πολυκλῆς, ὁ τῆς Πολυ- 

κρίτης ἀδελφὸς, ἐν πολλῇ φροντίδι ἐγίνετο, εἴτε πει- 

σϑείη τοῖς ἐπεσταλμένοις εἴτε μή" τέλος δὲ ὡς ἐδόκει 

ιὸ πᾶσι πείϑεσϑαι καὶ νὺξ ἐπῆλθεν, ἐν ἧ προσετέτακτο 
πᾶσι παραγένεσϑαι,. πολλὰ κατευξάμενοι τοῖς ϑεοῖς 

δεχομένων αὐτοὺς τῶν ἀμφὶ “Πιόγνητον ἐσπίπτουσιν 

εἰς τὸ τεῖχος τῶν Μιλησίων. οἵ μέν τινες κατὰ τὴν 

ἀνεῳγμένην πυλέδα, οἱ δὲ καὶ τὸ τεῖχος ὑπερελϑόν- 
30 τες, ἀϑρόοι τε ἐντὸς γενόμενοι κατέκαινον τοὺς Μιλη- 

σίους. ἔνϑα δὴ κατ᾽ ἄγνοιαν ἀποϑνήσκει καὶ ὃ 41ι6ό- 

ἡ γνητος. Τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ οἱ Νάξιοι πάντες πολὺν πόϑον 

1 ἐμφοροῦνται ΤιθπηθΡ. δὰ Ῥἢδ). ρ. 21 2 τότε (ζοὖν» 
ΒΟΒηρΙάοταβ, (δὴ) Μοῖη., (ἄρα Μαγθπιυβ 8 παρεσκευαίξετο 
Ῥ [0]. 179: 4 μολυβὸδ[ένην Ῥ ἴπ τα8., ἴῃ τηρ᾿. ρΊοββᾶ: τὴν μο- 
λυβδίνην ἐπιστολήν. ὅ (ἐπιστέλλει ν6] {σημαίνειν ἴπ8. ωΘρτ. 

σ 
6 {ὄντες ροβὺ ἡγεμόνες Ηἰγ. ἐκείνην] Ρ ἴῃ 11, 1 ἥκων Ρ 
10 μὴ] μηδ᾽ αϊοκθμδθυ, ἀϊαΐτ. ἱπ Εὰσ. ῬΡ. 109 ἐνδ[οι]ᾶσϑαε 
Ῥ ἴῃ τα8., ἐνδοιάσασϑαι Τιεστ., ἐνδοιασϑῆναι ῬαΒβΒι. 12 πολυ- 
κρίτί ης] Ῥ ἴῃ τᾶ8β. 18 πεισϑήσοιτο ΟΟΡ. 14 ἐπεσταμένοις Ῥ, 
β6ἃ τον, ΡῚ 1ὅ νῦξ Ῥ 10 πᾶσι Θχρ. Ἦτ. 11 εἰσδεχο-- 
μένων ΟΟὉ. 18 μιλησίζω)ν Ῥ ἴῃ τᾶ3. τὴν οταὰ. δαϊΐ, δὰ 
Νδεῦ., κατ᾽ ἀν. Ἰμορτ. 19 ἀνεω[γ]μένην Ῥ ἴπ τὰ8. 20 τὲ Ρ 
κατέκτεινον Οὐγη. 21 ἀποϑνήισκει 22 δ᾽ Ρι δὲ γῦρο νά- 
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εἶχον Ἵ βιάσασϑαι τὴν κόρην" καὶ οἵ μέν τινες αὐτὴν 
΄ δ΄. ᾧ δ ᾿ , φ » ε » μίτραις ἀνέδουν., οἱ δὲ ξώναις, αἷς βαρηϑεῖσα ἡ παῖς 

διὰ τὸ» πλῆϑος τῶν ἐπιρριπτουμένων ἀπεπνίγη. Καὶ 

αὐτὴν δημοσίᾳ ϑάπτουσιν ἐν τῷ πεδίῳ πάντα ἕκατον 
᾽ , 3, ,δὧν. , ΄ ᾿ - 
ἐναγίσαντες αὐτῇ" φασὶ δέ τινες καὶ Ζιόγνητον ἐν τῷ 

αὐτῷ καῆναι, ἐν ᾧ καὶ ἡ παῖς, σπουδασάντων Ναξίων. 

Χ. Περὶ Λευκώνης. 

Ἐν δὲ Θεσσαλίᾳ Κυάνιππος., υἱὸς Φάρακος. μάλα 

καλῆς παιδὸς εἰς ἐπιϑυμίαν ΔΜευκώνης ἐλϑὼν, παρὰ 

τῶν πατέρων αἰτησάμενος αὐτὴν ἠγάγετο γυναῖχα. 
Ἦν δὲ φιλοκύνηγος. (καὶ μεϑ’ ἡμέραν μὲν ἐπί τὸ 
λέοντας καὶ κάπρους ἐφέρετο, νύκτωρ δὲ κατήει πάνυ 
κεχμηκὼς πρὸς τὴν κόρην, ὥστε μηδὲ διὰ λόγων 

(συγ)γινομένον αὐτῇ (αὐτίκαν εἰς βαϑὺν ὕπνον κατα- 

φέρεσϑαι. Ἣ δ᾽ ἄρα ὑπό τε ἀνίας καὶ ἀλγηδόνων 

συνεχομένη ἐν πολλῇ ἀμηχανίᾳ ἦν σπουδήν τε ἐποι- 
εἴτο κατοπτεῦσαι τὸν Κυάνιππον, ὅ τι ποιῶν ἥδοιτο 

τῇ κατ᾽ ὄρος διαίτῃ" αὐτίκα δὲ εἰς γόνυ ξωσαμένη 

ξιο" Ῥ 1 βιάσασϑαι Ῥ, ϑεάσασϑαι ΟΘα]., ἀσπάσασϑαι Τιθργ., 
τίσασϑαι ΤΟΌΟΘΒΟΥαΒ, ταινψιάσασϑαι γ6] ταινιάσαι ΚδγΒβθγυβ, τιμᾶ- 
σϑαι (βῖγο γχαρίσασϑαι τῇ κόρῃ) Βου]θ2ῖαβ ἴῃ Βιοί. ἀ6 Τ᾿αο. ἀ6 
γι. 1 Ρ. 404, ἱλάσασϑαι Μοῖη. τινες Ηγ., τισιν Ρ 2) μίτραις] 
ταινέαις ἸλοοΌ8. πίῃ. ΓΧ Ρ. 2064 αἷς οὔ ρ ἴῃ βαρηϑεῖσα ΒΌΡΥΔΒΟΥ. 
ἴῃ Ρ 8 {τὸν ἴπηβ. τ. ἐπιριπτουμένων Ῥ, ἴπ τηρ΄. ΒΙΘΏΠΠΙ 
δἴοββαθ πεπνίγίη -'- -:-Ἴ καὶ ἴῃ τῶ8. Ρ 4 πάντα ἕκατον] 
πάντα ἐνιαυτὸν ἀυὺ λυκάβαντα ἕκαστον Τιθρτ. θ {τῶν Να- 
ξίέων ΟΟὉ. 7 οἵ, ῬΙαΐ. Ρ41Δ1]. πΐη. Ρ. 810 Ε: ἴῃ ἤπθ ρᾶρ.: 

Ὁ, ἀθ αὕο βίρῃο ν. ργαθῖ, Μευκώνης | ἐλϑὼν Ῥ [0].119.0 Δευ- 
κώνης εἰς ἐπιϑυμίαν ἐλϑὼν Ηϊγ. 11 {καὶ Μοῖη. 18 πρὸς 

ον 
κόρην Υοδί. μὴ δὲ διαλόγων γινόμεν Ῥ, διὰ λόγου συγγινό- 
μενον 6Θ(]. 14 φαὐτίκαΣ 65 εἰς) συϊροὸ ἐς, βεὰ οἢ Ην. 
Ῥτγαϑῦ, Ρ. ὟἹ 

σοι 
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κρύφα τῶν ϑεραπαινίδων εἰς τὴν ὕλην καταδύνει. 

«Αϊ δὲ τοῦ Κυανίππου κύνες ἐδίωκον μὲν ἔλαφον, 
οὖσαι δὲ οὐ πάνυ κτίλοι, ἅτε δὴ ἐκ πολλοῦ ἠγριω- 

« μέναι. ὡς ὠσφρήσαντο τῆς κόρης, ἐπηνέχϑησαν αὐτῇ 
ὃ χαὶ μηδενὸς παρόντος πᾶσαν διεσπάραξαν. Καὶ ἡ μὲν 

διὰ πόϑον ἀνθρὸς κουριδίου ταύτῃ τέλος ἔσχε, Κυά- 

νιππος δὲ. ὡς ἐπελθὼν κατελάβετο λελωβημένην τὴν 
“ευκώνην, μεγάλῳ τε ἄχει ἐπληρώϑη καὶ ἀνακαλεσά- 
μενος τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἐκείνην μὲν πυρὰν νηήσας ἐπέ- 

ιοϑέτο, αὐτὸς δὲ πρῶτον μὲν τὰς κύνας ἐπικατέσφαξε 

τῇ πυρᾷ, ἔπειτα δὲ πολλὰ ἀποδυράμενος τὴν παῖδα 

διεχρήσατο ἑαυτόν. 

ΧΙ. Περὶ Βυβλίδος. 

[Ἱςτορεῖ ᾿Αριςτόκριτος περὶ Μιλήτου καὶ ᾿Απολλώνιος ὁ Ῥόδιος 
1 Καύνου κτίςει.} 

1 Περὶ δὲ Καύνου καὶ Βυβλίδος, τῶν Μιλήτου παί- 

δων. διαφόρως ἱστορεῖται. Νικαίνετος μὲν γάρ φησι 

τὸν Καῦνον ἐρασϑέντα τῆς ἀδελφῆς, ὡς οὐκ ἔληγε τὸ 
πάϑος, ἀπολιπεῖν τὴν οἰκίαν καὶ δδεύσαντα πόρρω τῆς 

90 οἰκείας χώρας πόλιν τε κτίσαι καὶ τοὺς ἀπεσκεδασμέ- 

3. νους τότε Ἴωνας ἐνοικίσαι. Δέγει δὲ ἔπεσι τοῖσδε" 

αὐτὰρ ὅ γε προτέρωδε κιὼν Οἰχούσιον ἄστυ 

1 ϑεραπ[αι)νίδων ἴῃ γὰ8. Ρ ὁ πόππθ ροθίδμῃ τθἀοϊθηΐ 
γοτῦδ: ἀνδρὸς κουριδίου ταύτῃ τέλος ἔσχε Ἰ κατέλαβε (00. 
[τὴ»] «“Μευκώνην οτη. ΠΘΡΊ. 8 μεγάλῳ τὲ ἄχει Ῥ, μεγάλου 
τε ἄχους Ητ. 9. ἀμφ᾽ αὐτὸν ὕοτπ., ἀμφὶ αὐτὸν 61]. νηήσας 
Ρ, νήσας ϑομποιάθυιβ ἐπέϑετο Εἶν. ἐνέθετο Ῥ 11 ἀπο-- 

δυρόμενος Ρ, πρὸ Ἀων 18 ΒΙΒΛίδος Ρ 14 περὶ [Μιλή-- 
του οἵὰ, Οοτῃ. θ βιβλέδος Ῥ 11 φησὶ  Ρ 18 τὸ πάϑος Ἢ 
ΑΠΠΔ]. ῬΒ110]. ιϑθὲ Ῥ. 468, τοῦ πάϑου ΡΟ 30. τὲ Ρ 21 συν- 

οἰκίσαι Ματίϊηϊῃβ λέγω Ρ 22 οἰκουσιον Ῥ; οὗ, Βίορ!ιὈ, ΒΥΖ. 
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κτίσσατο, Τραγασίῃ δὲ Κελαινοῦς εἴχετο παιδὶ, 
ἥ οἵ Καῦνον ἔτικτεν ἀεὶ φιλέοντα ϑέμιστας" 

γείνατο δὲ ῥαδαλῇς ἐναλίγκιον ἀρκεύϑοισι 
[5 Βυβλίδα, τῆς ἤτοι ἀέκων ἠράσσατο Καῦνος" 

Ἄ κ ω κ μὴ Ἂχ Ἂκ μ 

βῆ Ἵ δεφερενδιος φεύγων ὀφιώδεα ἵ Κύπρον 

καὶ Ὑ Κάπρος ὑλιγενὲς καὶ Κάρια ἱρὰ λοετρᾶ" 
ἔνϑ᾽ ἤτοι πτολίεϑρον ἐδείματο πρῶτος ᾿Ιώνων. 

αὐτὴ δὲ γνωτὴ, ὀλολυγόνος οἶτον ἔχουσα, 

σι 

[10] Βυβλὶς ἀποπρὸ Πυλῶν Καύνου ὠδύρατο νόστον. τὸ 

Οἱ δὲ πλείους τὴν Βυβλίδα φασὶν ἐρασϑεῖσαν τοῦ ἃ 

Καύνου λόγους αὐτῷ προσφέρειν καὶ δεῖσϑαι μὴ περι- 
ἐδεῖν αὐτὴν εἰς πᾶν κακὸν προελϑοῦσαν" ἀποστυγή- 

σαντα δὲ οὕτως τὸν Καῦνον περαιωϑῆναι εἰς τὴν τότε 
[ } ξ , - "“ 3 

ὑπὸ Δελέγων κατεχομένην γῆν. ἔνϑα κρήνη ᾿Ἐχενηὶς, 

πόλιν τε κτίσαι τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ κληϑεῖσαν Καῦνον" 

τὴν ὃὲ ἄρα ὑπὸ τοῦ πάϑους μὴ ἀνιεμένην, πρὸς δὲ 

Ρ. 00. 50}}01. ὨίοπγΒ. ῬῸΥ. 82 1 κτί[σ]σατο ἴῃ τῶβ. Ρ 
Τραγασίην δὲ Κελαινοῦς ἤγετο παῖδα ἨφΟΚοΙὰΒ ἴῃ ῬΏ110]. 1880 
Ῥ. 415 βΜΚελαινοῦς 18. γοβδῖα8 δὰ Ῥοτηρ. Μβεὶ. 110, καλαινέες 
Ρ, Κελαινέος Ῥαβ8β., Καλαινοῦς (γ6] Κελαινόος  Μροίη., καϊλαι- 
νέες Ῥ [0]. 1580:0 8. δ᾽ ἐραδαλῆις Ρ, δοττ. ὕἴ οδϑῖθθ 4 παύω 
ῬΡ ὅ Ἰδουπδη βίαίαϊῦ Μη. 0 εἷὸ Ρὶ βῆ δὲ φερένδιος ὕοτη., 
ἢ δ᾽ ἐπ’ ἔραν Δίας Μοβείυβ, βῆ δ᾽ ὅ γ᾽ ἄφαρ δέννους ΙΔ0008. 

τὰ Απτῃ. ὙΙ|1 ᾿. 238, βῆ δὲ πέρην Ζίας Ῥαβ8., βῆ δ᾽ ἄφαρ ἔνδιος 
Καγβοαβ ὀφιώδεα Κύπρον ῬΡ, φρικώδεα Κι Ἰδοοῦβ., ὀφιώδεα 
Κάπρον Ἠθρ. 1 Κάπρος ὑλιγενὲς Ῥι Κράγος γοβδβὶιβ, Κράγον 
ὑλιγενῇ γν6] Κάπρος ἠἡλιτενὲς Μοίη., ὑψιτενῇ ν6] ὑψιτενὲς ΗΠ ΘΟΚΘΟΥτΒ 
Καρῶν 6. ἰρὰ] ἵκτο Μοίη., αὶ ροβὺῦ πμο σθυβασῃ ἸΒΟΌΠΘΠΙ 
βίαϊυ 8 .ἐ[δ)εέματο ἴπ τᾶ8β. Ρ 9 αὐτὴ δὲ γνωτὴ Ῥ, αὐτῇ 
Οοτη., αὐτοκασιγνήτη Τρ. οἶκτον Οὐοτη. 10 ἀποπρὸ 
πυλῶν Ῥ, ἀπὸ προπυλῶν Οογῃ., ἀπὸ προπύλων Βτυποκὶὰβ 1η 
ΑΠ8]. 1 Ρ. 417 11 βιβλ[ί)δα ἴῃ 1. Ρ 18 πᾶν κακοῦ Ο00. 
14 οὕτως Ῥ, τοὗπος Τιορτ., τὸν Καῦνον οὕτως περαιωϑῆναι 
ΒοΒηθιάθστϑ; ἔοσίαββθ Ἰασαηδ ροβῦ οὕτως εἰαύπθμαδ 1 κρήνη 

[-:-.-] ᾿Ἐχενηὶς Ῥ ἴῃ γῆ. 10 τὲ Ρ 11 ἀνέμένην Ρ 

" ὅ 



Ο᾽ ΠΑΡΘΕΝΙΟῪ 

καὶ δοκοῦσαν αἰτίαν γεγονέναι Καύνῳ τῆς ἀπαλλαγῆς, 
ἀναψαμένην ἀπό τινος δρυὸς τὴν μίτραν ἐνθεῖναι τὸν 

4 τράχηλον. “έγεται δὲ καὶ παρ᾽ ἡμῖν οὕτως" 

ἡ δ᾽ ὅτε δή (ο᾽Σ ὀλοοῖο κασιγνήτου νόον ἔγνω, 

δ κλαῖεν ὑ ἀδονίδων ϑαμινώτερον,. αἵτ᾽ ἐνὶ βήσσῃς 

Σιϑονίῳ κούρῳ πέρι μυρίον αἰάξουσιν" 
καί ῥὰ κατὰ στυφελοῖο σαρωνίδος αὐτίκα μίτρην 

1. ἁψαμένη δειρὴν ἐνεθήκατο, ταὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἐχείνῃ 

βεύδεα παρϑενικαὶ Μιλησέδες ἐρρήξαντο. 

10 Φασὶ δέ τινες καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων κρήνην ῥυῆναι 
ἰδίᾳ τὴν καλουμένην Βυβλίδα. 

ΧΙ]. Περὶ Κάλχου. 

1 “έγεται δὲ καὶ Κίρκης, πρὸς ἣν Ὀδυσσεὺς ἦλϑε, 

ΖΔαύνιόν τινα Κάλχον ἐρασϑέντα τήν τε βασιλείαν ἐπι- 
τι τρέπειν τὴν ΖΙαυνίων αὐτῇ καὶ ἄλλα πολλὰ μειλίγματα 

παρέχεσϑαι, τὴν δὲ ὑποκαιομένην Ὀδυσσέως (τότε γὰρ 
ἐτύγχανε παρὼν) ἀποστυγεῖν τε αὐτὸν καὶ κωλύειν 

ἢ ἐπιβαίνειν τῆς νήσου. ᾿Επεὶ μέντοι οὐκ ἀνίει φοιτῶν 
καὶ διὰ στόμα ἔχων τὴν Κίρκην, μάλα ἀχϑεσϑεῖσα 

1 δοκοῦσ τ" 4 (ρ᾽ ἴμε. Τοσυ. κἀσιγνήτουΡ ὅ κλαῖεν 

ζονδων Ῥ, ἀηδονίδων Ὥδη. Ἠδίπδῖυβ δὰ Ηββυοῖ. γν. βεῦδος, 
ἀδωνιάδων ΚαγβοΙαβ, ἔκλαι᾽ ἀδονίδων (γ6] κλαῖεν ἄρ᾽ ἀδονί- 
δων) Μορίῃ. ἀδινώτερον ΒυΒηκΚθη. ΘρΡ. οὐἱῦ. Ρ. 133. βήσσῃ 
σου. 6 Σιδονίῳ Καγβοῖῦβ κρουνῷ ΤΘργ. περι Ρ, περὶ 

Οοτη., πέρι ΤιΘρΥ. 1 μ[τρην ἴπ τὰ8. ΡΟ 8 τὰν 8,00. πῃ ΓΆΒ. 
Ρ 9 βεύδεα] ΗΘΒγ6}". 8. ν. βεῦδος᾽ στέμμα τι, καὶ ἱμάτιον 
γυναικεῖον 11 βυβλίδι, ῬΊ ἀκ ἴομέεο ΒυθΠ 46 οὗ. Οοπομῖβ 
ΒΑΥΤ, 1, ἩΠοΟΟΥΐ. Υ1 11ὅ, Νοπη. Ἰ) ΐοηγΒ. ΧΙΠ ὅ60 5Ξαα. 
12 ἀθ ἔαθαϊα οἵ Οοἴοκοα. Ῥ ῖ. ᾿ὐηέογβ. Χ1ΠῸ ἡ. 1ὅ, δάῃ. 8. 
10 ὑποκαομένην Ηἰτ. Ὀδυσσέως || τότε Ῥ [0]. 1800 11 ἔτυγ- 
χανε Ῥ 18 τῇ νήσῳ Ηϊγ., τῆς εὐνῆς ΝαθθΥγυΒ ἴῃ Μηθιηοβ. 
Ν, 5. ΧΧ ν. 381 
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ὑπέρχεται αὐτὸν καὶ αὐτίκα εἰσκαλεσαμένη τράπεξαν 
αὐτῷ παντοδαπῆς ϑοίνης πλήσασα παρατίϑησιν" ἦν ὃ 

ἄρα φαρμάκων ἀνάπλεω τὰ ἐδέσματα, φαγών τε ὃ 

Κάλχος εὐθέως παραπλὴξ γίνεται, καὶ αὐτὸν κ κα κὰ 
ἤλασεν εἰς συφεούς. ᾿Επεὶ μέντοι μετὰ χρόνον ΖΙαύ- ὃ 
νιος στρατὸς ἐπήει τῇ νήσῳ ξήτησιν ποιούμενος τοῦ 
Κάλχου, μεϑίησιν αὐτὸν πρότερον δρκίοις καταδησα- 

μένη μὴ ἀφίξεσϑαί ποτε εἰς τὴν νῆσον μήτε μνη- 

στείας μήτε ἄλλου του χάριν. 

ΧΠΙ. Περὶ ἉἉρπαλύκης. 10 

[Ἱςετορεῖ Εὐφορίων Θρᾳκὶ καὶ ἐ Δεκτάδας.7 

Κλύμενος δὲ ὁ Τελέως ἐν "άργει γήμας Επικάστην 1 
γεννᾷ παῖδας, ἄρρενας μὲν Ἴδαν καὶ Θήραγρον, ϑυγα- 
τέρα δὲ “Φρπαλύκην πολύ τι τῶν ἡλίκων ϑηλειῶν κάλ- 
λει διαφέρουσαν. Ταύτης εἰς ἔρωτα ἐλϑὼν χρόνον μέν τὸ 

τινα ἐκαρτέρει καὶ περιῆν τοῦ παϑήματος" ὡς δὲ πολὺ 
μᾶλλον αὐτὸν ὑπέρρει τὸ νόσημα, τότε διὰ τῆς τροφοῦ 

κατεργασάμενος τὴν κόρην λαϑραίως αὐτῇ συνῆλϑεν. 

᾿Επεὶ μέντοι γάμου καιρὸς ἦν καὶ παρῆν ᾿Δ4λάστωρ, 3 
εἷς τῶν Νειλειδῶν, ἀξόμενος αὐτὴν, ᾧ καϑωμολόγητο, 

παραχρῆμα μὲν ἐνεχείρισε πάνυ λαμπροὺς γάμους δαί- 

Ὁ 

4 γένεται ἢ, ἵεται Ῥ, ἴσται Οοτη., ἵσταται 64]., ἧστο ΤιΘργ., 
ἕεται Μείῃ., γίγνεται ΗΓ. Ἰδουηδτη ᾿παϊοανὶ ΑἸπδ]. ΡὮ1|Ο]. 
1894 Ρ. 4608 ἠοτβίϊαμῃ 80 Θχρίθπάδμι: [μεταβαλοῦσα εἰς σῦν] 
9 μὴ [-:- -:-] τε ἴῃ τᾶ88. Ρ ἀλλού του " 11 Δεκτάδας Ρ, 
“ιευχίδας 6]., ᾿ϑανάδας Βαᾶ., ᾿ἀρητάδας (00. 12 Ηδτρὰ. 
Ἰγοδθ Τῷ Ὁ] πὰ ̓ὁπατταίδτη νἱᾶθϑ: 56}01]. Ηρα. Π. 291, ΝΟΠΠ. 
Βίοηγ8. ΧΙ 72: ΟἸγμηθηὰβ ποὴ 1616], 8608 βΟΠΟΘΠΘΙ ἢ, ΔΡ. 
Ἡγρίη. Δ}. 906 14 ϑηλείων Ῥ 16 γοβὺ ἐλϑὼν ἴῃ8. 
Κλύμενος 6]. 18 λαϑραί! -- ως ἴῃ τᾶ8..ἃ ΡΟ 20 νηλείδων 
ὦ καϑωμολόγητο Ῥγο ρ]οββοιηαΐθ Βωροὺ Ητν., ἔογίαββθ τϑούϊαβ 
ἰγτδηϑροπαβ δηΐθ ἀξόμενος αὐτὴν 
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σας μεταγνοὺς δὲ οὐ πολὺ ὕστερον διὰ τὸ ἔκφρων 
εἶναι καταϑεῖ τὸν ᾿4λάστορα καὶ περὶ μέσην ὁδὸν 
αὐτῶν ἤδη ὄντων ἀφαιρεῖται τὴν κόρην ἀγόμενός τε 

ὃ εἰς ργος ἀναφανδὸν αὐτῇ ἐμίσγετο. Ἣ δὲ δεινὰ καὶ 

Ὁ ἔκνομα πρὸς τοῦ πατρὸς ἀξιοῦσα πεπονϑέναι τὸν νεώ- 

τερον ἀδελφὸν χατακόπτει καί τινος ἑορτῆς καὶ ϑυσίας 
παρ᾽ ᾿Αργείοις τελουμένης, ἐν ἧ δημοσίᾳ πάντες εὐω- 
χοῦνται, [καὶ] τότε σκευάσασα τὰ κρέα τοῦ παιδὸς 
παρατίϑησι τῷ πατρί. Καὶ ταῦτα δράσασα αὐτὴ μὲν 

10 εὐξαμένη ϑεοῖς ἐξ ἀνθρώπων ἀπαλλαγῆναι μεταβάλλει 

τὴν ὄψιν εἰς χαλκίδα ὄρνιν, Κλύμενος δὲ, ὡς ἔννοιαν 

ἔλαβε τῶν συμφορῶν, διαχρῆται ἕαυτόν. 

ΧΙΝ. Περὶ ᾿Ανθέως. 

14 [Ἱετορεῖ ᾿Αριςτοτέλης καὶ οἱ τὰ Μιληειακά.] 

1. ἘἜκ δὲ ᾿Δλικαρνασσοῦ παῖς ᾿Ανϑεὺς, ἐκ βαδιλείου 
γένους, ὡμήρευσε παρὰ Φοβίῳ, ἕνὶ τῶν Νειλειδῶν, 
τότε χρατοῦντι Μιλησίων. Τούτου Κλεόβοια, ἥν τινες 

Φιλαίχμην ἐκάλεσαν, τοῦ Φοβίου γυνὴ. ἐρασϑεῖσα 

᾿ πολλὰ ἐμηχανᾶτο εἰς τὸ προσαγαγέσϑαι τὸν παῖδα. 

90 «ὼς δὲ ἐκεῖνος ἀπεωϑεῖτο, ποτὲ μὲν φάσκων ὀρρωδεῖν 
μὴ κατάδηλος γένοιτο, ποτὲ δὲ Ζία ξένιον καὶ κοινὴν 

2 μεταϑεῖ ϑομηθίαθειβ 8 αὐτ[ῶ]ν ἴῃ τγᾶ8. Ρ ἀγαγό- 
μενος ἢσ, ὅ ἀξιοῦσα] δόξασα Ἰιαστγ. τὸν νεώτερον ἀδελφὸν] 
Πρέσβων ΔΡρΘΙ]]αῦαΥ ἴῃ 5080]. Ηομῃι. 1. 1]. θ καὶ | ϑυσίας 

[0]. 181: 1 δ[η]ωοσίαί Ῥ ἱπ 1. 8 [καὶ] δαὺ τότε κατα- 
σκευάσασα ἸίοσΥ. 9. δράσα Ρ',, αἰύθγταμα σὰ δα. ῬΞΖξ 11 χαλ- 
κίδα ϑοῃποιάθγαβ, καλχίδα Ρ 15 (ἈἈσσησοῦ» παῖς ΝΑΌΘΓΙαΒ 
ἴῃ Μηθμηοβ. Ν, 5. ΧΧ ρ. 887 παῖς [--}] ἀνθεὺς Ρ ἴπ τὰ8.ι. ζἍν- 
ϑηὴς Οδνο]ὰβ ἰπ ΟὈ58. τηΐβο. θοΥ. ΠΥ Ρ. 2343. 10 ἕνὶ (ν6] ἐκχ) 

ι 
648]., ἐπὶ Ρ νειλειδων Ῥ, Νηλειδῶν τναυϊρ. 19 ἐμηχανᾶτο Ῥ 
30 ὀρρωιδεῖν Ρ 
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τράπεξαν προϊσχόμενος, ἡ Κλεόβοια κακῶς φερομένη 
ἐν νῷ εἶχε τίσασϑαι αὐτὸν, ἀνηλεῆ τε καὶ ὑπέραυχον 

ἀποκαλουμένη. Ἔνϑα δὴ χρόνου προϊόντος τοῦ μὲν 
ἔρωτος ἀπηλλάχϑαι προσεποιήϑη, πέρδικα δὲ τιϑασσὸν 
εἰς βαϑὺ φρέαρ κατασοβήσασα ἐδεῖτο τοῦ ᾿ἀνϑέως, 

ὅπως κατελϑὼν ἀνέλοιτο αὐτόν" τοῦ δὲ ἑτοίμως ὑπα- 

κούσαντος διὰ τὸ μηδὲν ὑφορᾶσϑαι ἡ Κλεόβοια ἐπι- 

σείει στιβαρὸν αὐτῷ πέτρον" καὶ ὁ μὲν παραχρῆμα 
ἐτεθνήκει. ἡ δὲ ἄρα ἐννοηθεῖσα, ὡς δεινὸν ἔργον ἐδε- 

δράκει,. καὶ ἄλλως δὲ καιομένη σφοδρῷ ἔρωτι τοῦ 
παιδὸς ἀναρτᾷ ἕαυτήν. Φοβίος μέντοι διὰ ταύτην 

τὴν αἰτίαν ὡς ἐναγὴς παρεχώρησε Φρυγίῳ τῆς ἀρχῆς. 
Ἔφασαν δέ τινες οὐ πέρδικα, σκεῦος δὲ χρυσοῦν εἰς 
τὸ φρέαρ βεβλῆσϑαι, ὡς καὶ ᾿Δ4λέξανδρος ὃ Αἰτωλὸς 
μέμνηται ἐν τοῖσδε ἐν ᾿Ζπόλλωνι" 

παῖς Ἱπποκλῆος Φοβίος Νειληϊάδαο 
ἔσται ἰϑαιγενέων γνήσιος ἐκ πατέρων" 

τῷ δ᾽ ἄλοχος μνηστὴ δόμον ἵξεται, ἧς ἔτι νύμφης 

ἠλάκατ᾽ ἐν ϑαλάμοις καλὸν ἑλισσομένης. 
[Ὁ] ᾿“σσησοῦ βασιλῆος ἐλεύσεται ἔκγονος ᾿Ανϑεὺς, 

ὅρκι᾽ ὁμηρείης πίστ᾽ ἐπιβωσάμενος, 

1 προσισχόμενος Ῥ, ΟΟΥΥ. ΠΘρΥ. φέρουσα (δυὺ φλεγομένη 
Ηρττη. ΧΙ ῥ. 2217) ΤΣ. 2 ἀνιλεῆ αἀ]. τε [-- -:-] καὶ Ρ ἴῃ 
γᾶ8. 8. ἀποκαλοῦσα ΗΤ. (!. 1) 4 τιϑασίσο)ν Ῥ ἴῃ 11|., τιϑα- 
σὸν Μαεϊΐη. θ ὅπως οἵη. ὕοτη., ὡς 6]. 9 ΡΩΝ ἴῃ 
τῶ8. Ρ ἐδεδράκει Ἐ, δεδράκοι Ρ 10 καιομένη Ἔ, νυΐρ. καο- 
μένη, βΒ6ἃ ἴῃ Ρ τάβαζῷ ἰπύου κα οὖ ομένη 11 φόβιος Ῥ, σοΥΥ. 
Μοίη. 12 [ἀρχῆς ἴπ 110. Ρ 14 ὡς Ρ, ὧν Ἡν. 1ὅ ἐν 
᾿ἡπόλλωνι 5860]. ΗΓ. 10 ἱπποκλ[ῆ]ος 'π γ88. Ρ φόβιος Ρ 
νηληιάδαο Ῥ, οοτΥ. Μοῖη. 17 ἰϑαιγενέων ῬΡ [0]. 1817 18 μνή- 

στὴ Ῥ ἥξεται Ῥ, οοὐγ. Ῥαβ8. 19 ἑἕλισσομένη Ῥ, ἐλισσομένη 
Οογη., οοττ. 6]. 20 ᾿ἀσσηροῦ Ὅοτῃ. 21 πιστ Ῥ ἔοτίι. 
ἐπιβωσόμενος Μείη., ἀποδωσόμενος [(ΘρΎ. 
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[15] 

[30] 
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πρωϑήβης, ἔαρος ϑαλερώτερος᾽ οὐδὲ Μελίσσῳ 

Πειρήνης τοιόνδ᾽ ἀλφεσίβοιον ὕδωρ 

ϑηλήσει μέγαν υἱὸν, ἀφ᾽ οὗ μέγα χάρμα Κορίνϑῳ 
ἔσται καὶ βριαροῖς ἄλγεα Βακχιάδαις" 

᾿Ανϑεὺς Ἑρμείῃ ταχινῷ φίλος, ᾧ ἔπι νύμφη 
μαινὰς ἄφαρ σχήσει τὸν λιϑόλευστον ἔρων" 

καί ἕ καϑαψαμένη γούνων ἀτέλεστα κομίσδσαι 
πείσει" ὁ δὲ Ζῆνα Ξείνιον αἰδόμενος 

ὅπονδάς τ᾽ ἐν Φοβίου καὶ ἅλα ξυνεῶνα ϑαλάσσης, 

χρήναις καὶ ποταμοῖς νέψετ᾽ ἀεικὲς ἔπος. 

ἡ δ᾽ ὅταν ἀρνῆται μελεὸν γάμον ἀγλαὺς ᾿Ανϑεὺς, 
δὴ τότε οἱ τεύξει μητιόεντα δόλον 

ἐύϑοις ἐξαπαφοῦσα" λόγος δέ οἱ ἔσσεται οὗτος" 
γαυλός μοι χρύσεος φρείατος ἐκ μυχάτου 

νῦν ὅτ᾽ ἀνελκόμενος διὰ μὲν καλὸν ἤρικεν οὖσον, 
αὐτὸς δ᾽ ἐς νύμφας ᾧχετ᾽ ἐφυδριάδας" 

πρὸς σὲ ϑεῶν ἀλλ᾽ εἴ μοι, ἐπεὶ καὶ πᾶσιν ἀκούω 
ῥηιδίην οἶμον τοῦδ᾽ ἔμεναι στομίου, 

ἐἰϑύσας ἀνέλοιο., τότ᾽ ἂν μέγα φίλτατος εἴης. 
ὧδε μὲν ἡ Φοβίου Νειλεΐδαο δάμαρ 

1 μελίσσων Ῥ ῶ πετρήνης Ρ, οοΥΥ. 4168. δα Ὀϊοά, 810. 

ΤΠ ῥ. ὅ48; Πετρένῃ 6]. Μελίσσου Π. ναΐοντ᾽ Ν αἰοϑῖθβυὀ 8. ϑὲ- 
λήσει Ῥ, ϑαλλήσει Ῥυαγίδυ5 δὰ εχ. Τ τ. 1 Ρ. 4δὅ2, ἔοτέ. ϑηλάσει 
ΥΥ οβύ., ϑηλήσει Ῥαβ8Ββ. ὅ ἔπι Ὅοτῃ., ἔνι Ῥ, ἐπὶ Τιερστ. 6 ἔρον 
6]. 1 καϑαψαμένης Ῥ, οοΥγ. ᾿ορτ. ἀϑέμιστα τελέσσαι Ἠβδ. 
8 ὁ δὲ ξῆνα Ῥ, Ζῆνα δ᾽ ἀνὴρ ἸΔοοῦΒ. δὰ Απίῃ. συ. ὙΠ ῥ. 9339 
9 ἐν Ρ, ἐκ 8]. ξυνῶνα Μοίπῃ. ἀπθιναπίο ϑαλάσσῃ [ιΘρΎ,, 
ξυνέωνα τραπέξης ΒΥγαΠΟΚΙαΒ ἴῃ ΑΠΔ]. 1 ̓ . 419, ϑαλείης Ἡδυρίϊαβ 
18 ἐξαπάφουσα Ρ 14 γρύ[σ]εος Ρ ἴῃ 11. 1 νῦν ὅτ᾽ Μοίπ,, 
νῦν ὅ γ᾽ Ῥ, νεῖον ῬΙΘΥΒοπὰΒ δὰ ΜΟΘΥ. Ρ. 194, ἄρτι γ᾽ Βγαποκίαβ, 
εἴ μιν Ηθ. δια μὲν καλὸὺνήρικενοῦσον Ῥ: κακὸν Ὑ]]ΟΙΒΟΠΒ; 
ἤρικε νοῦσον Οοτη., ἤρικεν οὖσον Ῥίογβοη., ἤρικεν ὄγκῳ ΒΙΌΠΟΚ,, 
ἤρικε σαυνόν Ἰϑοοῦϑ. 11 παισὶν ῬΊΘΥΒΟΠῚΒ 18 οἶμον Ρ 
19 τότ᾽ Ῥίθγβοη., τοι Ρ μέτα Ρ, οοΥγ. ἰάθη 90 νειλιάδαο 
Ρ, Νηλιάδαο Ῥαβ8., ΝΝηλείδαο Βτυποκ., Νειλεΐδαο Μεΐπ, 
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φϑέγξεϑ᾽ " ὃ δ᾽ οὐ φρασϑεὶς ἀπὸ μὲν Δελεγήιον εἷμα 
μητρὸς ἑῆς ἔργον ϑήσεται ᾿Ελλαμενῆς, 

αὐτὸς δὲ σπεύδων κοῖλον καταβήσεται ἄγκος 

[0] φρείατος᾽ ἡ δ᾽ ἐπί οἵ λιρὰ νοεῦσα γυνὴ 
ἀμφοτέραις χείρεσσι μυλακρίδα λᾶαν ἐνήσει" 

καὶ τόϑ᾽ ὃ μὲν ξείνων πολλὸν ἀποτμότατος 
ἠρίον Ἵ ὀγκώσει τὸ μεμορμένον, ἡ δ᾽ ὑπὸ δειρὴν 

ἁψαμένη Ἵ σὺν τῷ βήσεται εἰς ᾿Αέδην. 

οι 

ΧΥ. Περὶ Δάφνης. 

[Ἡ ἱςετορία παρὰ Διοδώρῳ τῷ Ἐλαΐτῃ ἐν ἐλεγείαις καὶ Φυλάρχῳ 10 

ἐν τε΄.] 

Περὶ δὲ τῆς ᾿μύκλα ϑυγατρὸς τάδε λέγεται Ζάφνης. 1 
τη τὸ μὲν ἅπαν εἰς πόλιν οὐ κατῇει οὐδ᾽ ἀνεμίσγετο 

ταῖς λοιπαῖς παρϑένοις, παρασκευασαμένη δὲ ἵ πυκνὰς 

ἐθήρευεν ἔστιν ὅτε καὶ ἐν τῇ “ακωνικῇ καὶ ἐπιφοι- τ 
τῶσα εἰς τὰ λοιπὰ τῆς Πελοποννήσου ὕρη᾽ δι’ ἣν αἰ- 

τίαν μάλα καταϑύμιος ἦν ̓ “ρτέμιδι, καὶ αὐτὴν εὔστοχα 
βάλλειν ἐποίει. Ταύτης περὶ τὴν ᾿Ηλιδίαν ἀλωμένης 3 

1 φϑέγξαϑϑ Ρ ἀπὸ 2 ἑλλαμένης Ῥ, οοΥΥ. ῬαβΕ.; 
ἁλλόμενος Θ4]., ἑσσαμένης ΤιΘρΥ., ᾿Ἑλσαμενῆς Μοῖῃ. 4 λι οἀ] 
σκληρὰ 1660. θ 5. Ρ; καὶ τότε μὲν ξείνων πολλὸν ἐδκοης 
τατον ἠρίον ὀγκώσει μεμορημένον Η6., καὶ τόδε μὲν ξείνων 
πολλὸν ἀποτμοτάτῳ ἠρίον ὀγκώσει τὸ μεμορμένον ΙΔ0008., καὶ 
τόδ᾽ ὁ μὲν ΒεομίμΒ ἴῃ Ζοϊξβοτν. [. ἃ. Αἷέ." ὙΤ(88. 1887 Ὧν. 41 
Ἷ ἠρίον οἰκήσει Βγαποικῖα, ἠρίον οἵ χώσει τὸ πεπρωμένον νν 
8 σὺν τῷ Ῥ, σχοῖνον (σχοίνῳ Ὁ) Ἦν. 10 ἐπαΐτῃ ἐὐπδι 
Τχοίζ. Πγο. 6, ΡΙαίΥ. Αρίᾷ. 9 12 δὲ βΒυβύυ Ῥαββ. ΩΥ 
Ρ'ις 8 Ὀ 5, Ῥοβὺ ϑυγατρὸς ὑταπδροβυῖϊ Ηἰτ, 18 ἅπαν Ρ 
[0]. 182τ παράπαν Μαγίἱπῖθβ ανεμίσγετο Ῥ', βρὶγ. δἀ4, Ρὲ 
14 πίυ]κνὰς (π 188} ἐθήρευεν --- ἔστιν (5101) Ρ, πυχνῶς ἐθήρα 
ὅ08]., κύνας Τορτ,, ρχύας βῖσο δίκτυα Ηο., παρεσκευασμέν δὲ 
πυκνῶς Ῥᾳββ., πυκνὰς λύγκας Το 8 ῬΉΣΙ. τς γ. 86; ἔοτί. 
περιαϑροισαμένη δὲ κύνας πολλοὺς Ἐ ΑἸΠ8]. ΡΗϊ 0]. 1894 ρ». 464 
18 ἡλικίαν ἁλωμένης εὔιππος Ῥ, ᾿Ηλείαν Θα]., ᾿Ηλιδίαν Μεϊη. 
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“εύκιππος, Οἰνομάου παῖς, εἰς ἐπιϑυμίαν ἦλθε καὶ τὸ 
μὲν ἄλλως πως αὐτῆς πειρᾶσϑαι ἀπέγνω, ἀμφιεσάμενος 

δὲ γυναικείας ἀμπεχόνας καὶ ὁμοιωϑεὶς κόρῃ συνεθϑήρα 
αὐτῇ. Ἔτυχε δέ πως αὐτῇ κατὰ νοῦν γενόμενος οὐ με- 

υϑίδξι τὲ αὐτὸν ἀμφιέπουσά τε καὶ ἐξηρτημένη πᾶσαν 

ὃ ὥραν. ᾿Απόλλων δὲ καὶ αὐτὸς τῆς παιδὸς πόϑῳ καιόμε- 

νος ὀργῇ τε καὶ φϑόνῳ εἴχετο τοῦ Δευκίππου συνόντος 

καὶ ἐπὶ νοῦν αὐτῇ βάλλει σὺν ταῖς λοιπαῖς παρϑένοις 
ἐπὶ κρήνην ἐλϑούσαις λούεσϑαι. Ἔνϑα δὴ ὡς ἀφικό- 

ιτο μέναν ἀπεδιδύσχοντο καὶ ἑώρων τὸν “εύκιππον μὴ 
βουλόμενον, περιέρρηξαν αὐτόν" μαϑοῦσαι δὲ τὴν ἀπά- 

τὴν καὶ ὡς ἐπεβούλευεν αὐταῖς. πᾶσαι μεϑίεσαν εἰς 

4 αὐτὸν τὰς αἰχμάς. Καὶ ὃ μὲν δὴ κατὰ ϑεῶν βού- 
λησιν ἀφανὴς γίνεται, ᾿Ζπόλλωνα δὲ Ζάφνη ἐπ᾽ αὐτὴν 

ι ἰόντα προϊδομένη μάλα ἐρρωμένως ἔφευγεν. ὡς δὲ 
συνεδιώκετο. παρὰ Ζ]ιὸς αἰτεῖται ἐξ ἀνθρώπων ἀπαλ- 

λαγῆναι, καὶ αὐτήν φασι γενέσϑαι τὸ δένδρον τὸ ἐπι- 
κληϑὲν ἀπ᾽ ἐκείνης δάφνην. 

ΧΥ. Περὶ Λαοδίκης. 

0 [Ἱςτορεῖ Ἡγήειππος Μιληςειακῶν α΄.] 

1. ᾿Ἐλέχϑη δὲ καὶ περὶ Μαοδίκης ὅδε λόγος" ὡς ἄρα 
παραγενομένων ἐπὶ “Ἑλένης ἀπαίτησιν Ζιομήδους καὶ 

᾿Ακάμαντος πολλὴν ἐπιϑυμίαν ἔχειν μιγῆναι παντάπασι 

6011. Βίρορῃ. Βγ2. 85. ν. Ἦλις: λέγεται δὲ καὶ ᾿Ηλιδία 6. α. 8. 
1. Λεύκιππος ἴᾶτα ἃ ΕὙΟΌΘΗΪΟ ΟΟΥΥ, 2 πῶς Ρ 8. γυναϊικείαις 
ἀμπεχόναις Ρὶ οοΥΥ. Τμορτ, 4 μεϑιείς Ῥι οοὐτ. Θ4], ὅ ἀμφιέ- 
πουσά Μρῖὶῃ., ἀμφιπεσοῦσά Ῥ, ἀμφιπολοῦσα ΟΟΡ., ἀμφιπολεύουσα 

. 
Ἦν. 6 καόμενος Ηἰγ. 18 δὴ Ιμερτ., ἣ Ρ 1 προειδόμενος Ρ 
11 αὐτὴν φασὶ Ρ 20 Παλληνιακῶν Ἠθοκθοαβ, ν. Ἰζοίζ. 
1γο. 49 21 ὅδ᾽ ὁ λόγος Ηϊτ. ὃ ἔχειν] εἶχε Τιορτ, 
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νέῳ ὄντι ᾿Δκάμαντι καὶ μέχρι μέν τινος ὑπ᾽ αἰδοῦς 
χκατέχεσϑαι, ὕστερον δὲ νικωμένην ὑπὸ τοῦ πάϑους 

ἀνακοινώσασϑαι Περσέως γυναικὶ (Φιλοβίη αὐτῇ ὄνο- 

μα) παρακαλεῖν τε αὐτὴν ὅσον οὐκ ἤδη διοιχομένῃ 

ἀρήγειν αὐτῇ. Κατοικτείρουσα δὲ τὴν συμφορὰν τῆς 

χόρης δεῖται τοῦ Περσέως ὅπως συνεργὸς αὐτῇ γένη- 

ται ἐκέλευέ τε ξενίαν καὶ φιλότητα τίϑεσϑαι πρὸς τὸν 

᾿ἀχάμαντα. Περσεὺς δὲ τὸ μὲν καὶ τῇ γυναικὶ βουλό- 
μενος ἁρμόδιος εἶναι, τὸ δὲ καὶ τὴν “αοδίκην οἰκτεί- 
ρῶν, πάσῃ μηχανῇ [ἐπεὶ] τὸν ᾿ἡκάμαντα εἰς ΖΙάρδανον 
ἀφικέσϑαι πείϑει" καϑίστατο γὰρ ὕπαρχος τοῦ χωρίου" 

ἦλϑε (δὲ) καὶ “αοδίκη ὡς εἰς ἑορτήν τινα σὺν ἄλλαις 
τῶν Τρῳάδων ἔτι παρϑένος οὖσα. Ἔνϑα δὴ παντο- 
δαπὴν ϑοίνην ἑτοιμασάμενος συγκατακλίνει καὶ τὴν 
Μαοδίκην αὐτῷ φάμενος μίαν εἶναι τῶν τοῦ βασιλέως 

παλλακίδων. Καὶ “αοδίκη μὲν οὕτως ἐξέπλησε τὴν 

ἐπιϑυμίαν, χρόνου δὲ προϊόντος γίνεται τῷ ᾿Ακάμαντι 
υἱὺς Μούνιτος, ὃν ὑπ᾽ Αἴϑρᾳ τραφέντα μετὰ Τροίας 

ἅλωσιν διεκόμισεν ἐπ᾽ οἴκου" καὶ αὐτὸν ϑηρεύοντα ἐν 
Ὀλύνϑῳ τῆς Θράκης ὄφις ἀνεῖλεν. 

2 δὲ 1 νικωμένην Ῥ [0]. 189. 3. Φυλοβέη ὙΠ δον ὑχὶα 8 
Ῥμ. Ὁϑηίουβ. 1 ν. 188, δάμπ. 63 4 διοιχομένην Οὐοτη., μονον- 
ουχὶ δὴ οἰχομένῃ ἀρήγειν αὐτῇ ἡ δὲ κατοιχτείρουσα ΤιΘρΡΎ. 
ὅ ἀρήγει[ν] ἵπ τγᾶ8. Ρ 6 περσέ[ω]ς ἴπ 10. Ρ 10 [ἐπεὶ] ἀ6]. 
ἴδργ., ἐπεὶ τὸν ἴῃ ἐπείγων τασίαγιῦ ἸΔοΟὈΒῖιι8 (ΟΡ θια. ΗΔ]. 1800 
ἢγ, 2383), ροβίθϑ (1π Αμΐμο]. ΧΙ] Ρ. 308) βΒουϊρϑιῦ: ἐπήει τὸν ᾿άκά- 
μαντὰ καὶ εἰς Δάρδανον; ἔπειϑε τὸν ἀκάμαντα εἰς Δάρδανον 
ἀφικέσϑαι [πείϑει} Ἰϑ)πεπύζοταβ ἴῃ ῬΏ1]Ο]. ΤΥ Ρ. 388 182 ἦλϑε 
(δὲ Τορυ. 14 [καὶ] τὴν ἢν. 16 ο[ὔ]τως 'π τᾶ8.ὁἁὃ ΒὨ 18 Μού- 
γιχος ἂΡ. ΠΥΘΟΡΠ ΙΓ. Υ. 498, οἵ. ὙΥΠαμιον ΙΖ. 1.1. αἴϑρα[ι} ἴπ 
88, Ρ, Αἴϑρας ΗΪγ. 20 ὄφ[ις --Ἴ ἀνεῖλεν Ῥ ἴῃ 11ὖ. 

᾿- 

μὸ 0 

ὃ 

20 
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ΧΥΙ. Περὶ τῆς Περιάνδρου μητρός. 

1. δέγεται δὲ καὶ Περίανδρον τὸν Κορένϑιον τὴν μὲν 
ἀρχὴν ἐπιεικῆ τε καὶ πρᾶον εἶναι, ὕστερον δὲ φονι- 
κώτερον γενέσϑαι δι’ αἰτίαν τήνδε. Ἢ μήτηρ αὐτοῦ 

5 κομιδῇ νέου πολλῷ {πόϑῳΣ κατείχετο καὶ τέως ἀνεπέμ- 
2 πλατο τῆς ἐπιϑυμίας περιπλεκομένη τῷ παιδίί{Ξ Προ- 

ἵόντος δὲ τοῦ χρόνου τὸ πάϑος ἐπὶ μεῖξον ηὔξετο καὶ 
κατέχειν τὴν νόσον οὐκ ἔτι οἵα τε ἦν, ἕως ἀποτολμή- 

δασα προσφέρει λόγους τῷ παιδὶ, ὡς αὐτοῦ γυνή τις 

10 ἐρῴη τῶν πάνυ καλῶν. παρεχάλει τε αὐτὸν μὴ περι- 

ορᾶν αὐτὴν περαιοτέρω καταξαινομένην. Ὁ δὲ τὸ μὲν 
πρῶτον οὐκ ἔφη φϑερεῖν ἐξευγμένην γυναῖκα ὑπό τε 

νόμων καὶ ἐθῶν, λιπαρῶς δὲ προσκειμένης τῆς μητρὸς 
8 συγκατατίϑεται. Καὶ ἐπειδὴ νὺξ ἐπῆλϑεν., εἰς ἣν ἐπε- 

ιό τέτακτο τῷ παιδὶ, προεδήλωσεν αὐτῷ μήτε λύχνα φαί- 

νειν ἐν τῷ ϑαλάμῳ μήτε ἀνάγκην αὐτῇ ἐπάγειν πρὸς 
τὸ διαλεχϑῆναί τι ἐπιπροσδεῖσϑαι γὰρ αὐτὴν ὑπ᾽ αἱ- 
δοῦς. Καϑομολογησαμένου δὲ τοῦ Περιάνδρου πάντα 

ποιήσειν κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῆς μητρὸς. ὡς ὅτι χρά- 

0 τιστα αὑτὴν ἀσκήσασα εἰσέρχεται παρὰ τὸν παῖδα καὶ 
4 πρὶν ἢ περιφαίνειν ἕω λαϑραίως ἔξεισιν. Τῇ δ᾽ ὕστε- 

ραίᾳ ἀναπυνϑανομένης αὐτῆς, εἰ κατὰ νοῦν αὐτῷ γέ- 

γοιτο καὶ εἰ αὖτις λέγει αὐτὴν παρ᾽ αὐτὸν ἀφικέσϑαι, 

8 τὲ οὔϊ. ὕοσῃ. φονικώτατον ΗγΥ, 4 τῆνδε Ρ ἴῃ τηδῖρ. 
Β]οββδθ βιρῃῦση ὅ {πόϑῳν» δὰ. 64]. τέως ζμὲν» Μείη. 
8 τὴν οὔ. ὕοσῃ. οἷά Ἰάθτῃ 10 τὲ Ρ 11 αὑτὴν ||; περαιο- 
τέρω Ῥ [0]. 1838: 14 χἀπειδὴ Ηγ. νῦξ Ρ συνετέταπτο ΗΓ. 
16 προὐδήλωσεν ἰᾶθῃι λύχνα 6Δ]., νύκτα Ῥ 171 ἐπιπροσϑ εἴ- 
σϑαι Ῥ, ἐπικρατεῖσϑαι Τιοργ. 20 αὐτὴν Ρ 31 προφαΐένειν 
(ἐπιφαίνειν, φανῆναι, προφανῆναι) ἸιΘργ.., ἐπιφανῆναι τὴν ἕω 
ΒΟΒπθιάθυαβ, ὑποφαένειν ΝΙοῖη. 28 αὖτ[ι]ς ἴῃ τὰ8. Ρ ϑέλοι 
(ἐθέλοι) Βα., λέγοι Ηρ. 
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ὁ Περίανδρος σπουδάξειν τε ἔφη καὶ ἡσϑῆναι οὐ με- 

τρίως. Ὥς δὲ ἐκ τούτου οὐκ ἀνέει φοιτῶσα πρὸς τὸν 

παῖδα, καί τις ἔρως ἐπήει τὸν Περίανδρον, ἤδη σπου- 

δὴν ἐτίϑετο γνωρίσαι τὴν ἄνθρωπον ἥτις ἦν. Καὶ: 

ξἕως μέν τινος ἐδεῖτο τῆς μητρὸς ἐξικετεῦσαι ἐκείνην, : 
ὅπως τε εἰς λόγους αὐτῷ ἀφίκοιτο καὶ, ἐπειδὴ εἰς 

πολὺν πόϑον ἐπάγοιτο αὐτὸν, δήλη ποτὲ γένοιτο" νυνὶ 

ὃξ παντάπασι πρᾶγμα ἄγνωμον πάσχειν διὰ τὸ μὴ 

ἐφίεσϑαι αὐτῷ καϑορᾶν τὴν ἐκ πολλοῦ χρόνου συνοῦ- 

σαν αὐτῷ. ᾿Επεὶ δὲ ἡ μήτηρ ἀπεῖργεν αἰτιωμένη τὴν 
αἰσχύνην τῆς γυναικὸς, κελεύει τινὰ τῶν ἀμφ᾽ αὑτὸν 

οἰκετῶν λύχνα κατακρύψαι" τῆς δὲ κατὰ τὸ σύνηϑες 

ἀφικομένης καὶ μελλούσης κατακλίνεσϑαι ἀναδραμὼν 
ὁ Περίανδρος ἀναίρει τὸ φῶς καὶ κατιδὼν τὴν μητέρα 
ὥρμησεν ἐπὶ τὸ διεργάσασϑαι αὐτήν" κατασχεϑεὶς δὲ 
ὑπό τινος δαιμονίου φαντάσματος ἀπετράπετο κἀκ τού- 

του παραπλὴξ ἦν νοῦ τε καὶ φρενῶν κατέσκηψέ τε εἰς 
ὠμότητα καὶ πολλοὺς ἀπέσφαξε τῶν πολιτῶν" ἡ δὲ 

μήτηρ πολλὰ κατολοφυραμένη τὸν ἑαυτῆς δαίμονα ἀνεῖ- 
λὲν ἑαυτήν. 

1 τὲ Ρ 2 ἐκ οἵι. Ρ, οοἵύ. Κορηΐὰβ δᾶ ὅτορ. ρ. 127, 
τοῦτο Οοτη., μετὰ τοῦτο (Δυὺ [τοῦτο]) Ηδ. ἀνίει Ῥ, ἀνοίγει 
64!]., ὡς δὲ οὐκ ἀνίει τοὖϑος φοιτῶσα Τιθργ. 8 {καὶ ἔρως 
τ. ὑπήει Τιορυ. 6 τὲ Ρ ἐπζει]δὴ ἴπ τὰβ. Ρ, κἀπειδὴ Ἦτ. 
 ἐπαγάγοιτο Μοῖῃη. τότε γεγένηται Ῥ, πότε Ηο., τὸ τέλος γέ- 
ψοιτοὸ ἴδοοῦβ. δὰ Αθμ, Ταῦ. ρ. 620, γένηται Τιοσγ. νυνὶ γὰρ Ηἰτ. 
8 ἀγνωμον οὗ μὴ Ρ 10 ἀπείρηκεν ΤιΘστ. 11 αὐτὸν Οοτη. 
12 οἰκετῶν 560]. Ηἰγ. 14 ἀναιρεῖ Ῥ, οοττ. ΤΘΡΎ. 16 φαν- 
τάσμα]τος Ῥ [0]. 1885 ἀὰκ Ῥ 11 νοῦ τε καὶ φρενῶν 
βυδίιτὖ ΗἸν. 19 αὐτῆς Ὅοχπ,, αὑτῆς ΤΘΡΎῪ. 

ΜυιΒορταρῃὶ αταθοὶ. ΤΙ. ϑ 

σι 

Φ 
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ΧΥΠΙΙ͂. Περὶ Νεαίρας. 

[Ἱςκτορεῖὶ Θεόφραςτος ἐν α΄ τῶν πρὸς τοὺς καιρούς. 

1 ψικρέων δὲ Μιλήσιος καὶ Προμέδων Νάξιος μά- 

λιστα φίλω ἤστην. ᾿Αφικομένου οὖν ποτε Προμέδοντος 
5 εἰς Μίλητον ϑάτέρου λέγεται τὴν γυναῖκα Νέαιραν 
ἐρασϑῆναι αὐτοῦ" καὶ παρόντος μὲν τοῦ Ὑψικρέοντος 
μὴ τολμᾶν αὐτὴν διαλέγεσθαι τῷ ξένῳ, μετὰ δὲ χρό- 

νον, ὡς ὃ μὲν Ὑψικρέων ἐτύγχανεν ἀποδημῶν, ὁ δὲ 
αὗτις ἀφίκετο, νύκτωρ αὐτοῦ κοιμωμένου ἐπεισέρχεται 

ιο ἡ Νέαιρα καὶ πρώτη μὲν οἵα τε ἦν πείϑειν αὐτόν" 

ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος οὐκ ἐνεδίδου Ζέα τε “Εταιρήιον καὶ 
Ξένιον αἰδούμενος, προσέταξεν ἡ Νέαιρα ταῖς ϑερα- 
παίναις ἀποκλεῖσαι τὸν ϑάλαμον, καὶ οὕτως πολλὰ 

3. ἐπαγωγὰ ποιούσης ἠναγκάσϑη μιγῆναι αὐτῇ. Τῇ μέν- 

τότοι ὑστεραίᾳ δεινὸν ἡγησάμενος εἷναι τὸ πραχϑὲν 
ᾧχετο πλέων ἐπὶ τῆς Νάξου" ἔνϑα {δὴ καὶ ἡ Νέαιρα 

δείσασα τὸν Ὑψικρέοντα διέπλευσεν εἰς τὴν Νάξον" 

καὶ ἐπειδὴ αὐτὴν ἐξήτει ὃ “Ὑψικρέων, ἱκέτις προσκαϑί- 
8 ξετο ἐπὶ τῆς ἑστίας τῆς ἐν τῷ πρυτανείῳ. Οἱ δὲ Νά- 

90 ξίοι λιπαροῦντι τῷ “Ὑψικρέοντι ἐκδώδειν μὲν οὐκ ἔφα- 
σαν, ἐκέλευον μέντοι πείσαντα αὐτὴν ἄγεσθαι" δόξας 

δὲ ὁ Ὑψικρέων ἀσεβεῖσϑαι πείϑει Μιλησίους πολεμεῖν 
τοῖς Ναξίοιρ. 

8 οὗ ΡΙπί. πιὰ]. υἱτί, 17 4 φίλοι Δ]. ὅ μιλήτου 

γεναν Ῥ (ΒΘΡΟΥ γνεαΐίρα ῬϑΥΟΧυ ΠΟ ἢ) χρόνον 860]. Ηϊγ. 
9 αὖτ[ε]ς Ρ 'ἰπ τᾶ8β. ὑπεισέρχεται Τιαρτ. [10 οἴα[τε] ἦν Ηἰτ. 
11 ἐδίδου Ῥι οοὐγ. ΗΘ. ἑταιρεῖον ῬαΒ8. 16 ΩΝ 1η8. τ. 
11 εἰς τὴν Νάξον οχρυῃχὶὺ Ηἰγ. 18 κἀπειδὴ Ητ. ἐξήτει 

ν 

6]. ἵκέτης Οὐχ. προσεκαϑίξετο ΤιΘΡΎ. 21 μέτοι Ῥ 
22 ἀδικεῖσθαι Τιοστ. τοὺς) (Μιλησίους Ἰάθιῃ 
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ΧΙΧ. Περὶ ΤΠαγκρατοῦς. 

[Ἱςτορεῖ ᾿Ανδρίςκος ἐν Ναξιακιὼν β΄. 

Σκέλλις δὲ καὶ Κασσαμενὸς, κήτορος οἵ ϑραί- 

κης, δρμήσαντες ἀπὸ νήσου τῆς πρότερον μὲν Στρογ- 

γύλης, ὕστερον δὲ Νάξου κληϑείσης, ἐληίξοντο μὲν ὁ 
τήν τε Πελοπόννησον καὶ τὰς πέριξ νήσους. προῦσ- 

σχόντες δὲ Θεσσαλίᾳ πολλάς τε ἄλλας γυναῖκας κατέ- 
συραν., ἐν δὲ καὶ τὴν ᾿“4λωέως γυναῖκα ᾿Ιφιμέδην καὶ 
ϑυγατέρα αὐτῆς Παγκρατώ" ἧς ἀμφότεροι εἰς ἔρωτα 
ἀφικόμενοι ἀλλήλους κατέκτειναν. 10 

ΧΧ. Περὶ Αἱροῦς. 

“έγεται δὲ καὶ Οἰνοπίωνος καὶ νύμφης Ἑλίκης 
«ἱρὼ κόρην γενέσϑαι" ταύτης δὲ ᾿Ωρίωνα τὸν Ὑριέως 

ἐρασϑέντα παρ᾽ αὐτοῦ παραιτεῖσϑανι τὴν κόρην, καὶ 

διὰ ταύτην τήν τε νῆσον ἐξημερῶσαι τότε ϑηρίων ἀνά- τὸ 

πλεῶν οὖσαν λείαν τε πολλὴν περιελαύνοντα τῶν προσ- 
χώρων ἕδνα διδόναι" τοῦ μέντοι Οἰνοπίωνος ἑκάστοτε 
ὑπερτιϑεμένου τὸν γάμον διὰ τὸ ἀποστυγεῖν αὐτῷ 

8 σκέλλ[ιῆς τὲ ἴῃ ταβ. Ῥ, δὲ οοτν. Ην. ἴπ Ἠθττῃ. ΧΙ Ῥ. 810, 
δ΄ῃ. 2 κασσαμενο[9] ἴῃ τᾶ8. Ρ κήτορος οἵ ϑραίκης Ρ, ̓οἰκή: 
τορες νῷ των Ῥδβδ., Κήτορος ἐκ Θράκης 6]., Ἷ 'Κήτορος ἐκ 
Θρᾷκης ἢθ,, οἵ Κήτορος οἵ Θρᾷκες Τίθοτ., ἔοτύ, οὗ Μήστορος τοῦ 
Θρᾳκὸς Ἐ ὕ ἐλήξοντο ΟΟὉ. θ προσχόντες Ῥ, ὁρμήσαντε (4) 

εὐ προσσχόντε Οοτῃ. 7 ϑεσσαϊλία" Ῥ [0]. 184τ τίε7 ἴῃ τΆ8. 
ῬῬ γυναικᾶς Ρ 8 ἀλωέως Οὐτῃ., ἁλωϑέως ἘΥΟὈΘηΐαΒ 9 {τὴν 
ϑυγατέρα τ. παγκρατὼ Ρ 1 Ἡροῦς Ῥα88., Μαιροῦς Μοϊη., 
Πηροῦς Ην,, Μεροῦς Μδδββῖτπβ ΤΉ. ὕὐηίογϑ8. γΙ Ῥ. 129, δάμ. 109 
18 Αϊρὼ κόρην Ῥ, Μερόπην Ηστ. ἴῃ ἤρθσττῃ. ΧΙ Ρ. 1 ὡρίώωνα 
Ῥ ΒΘΙΏΡΘΥ 14 παρὰ τοῦ πατρὸς αἰτεῖσϑαι Ἰι6ργτ., ἴοτῦ. τοῦθ 
10 λείαν τὲ ῬΡ των οὗ (1) ἔδνα Ῥ 18 1ῃ ΙηϑΙρ, σ]ΟΒ888 
Βι σπαχα 

8 
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γαμβρὸν τοιοῦτον γενέσϑαι, ὑπὸ μέϑης ἔκφρονα γενό- 

μενον τὸν ᾿ἸΩρίωνα κατάξαι τὸν ϑάλαμον, [καὶ] ἔνϑα 
ἡ παῖς ἐκοιμᾶτο, καὶ βιαξόμενον ἐκκαῆναι τοὺς ὀφϑαλ- 

μοὺς ὑπὸ τοῦ Οἰνοπίωνος. 

Ἵ ΧΧΙ. Περὶ Πειειδίκης. 

1. σΖέγεται δὲ καὶ, ὅτε ᾿Δχιλλεὺς πλέων τὰς προσεχεῖς 
τῇ ἠπείρῳ νήσους ἐπόρϑει., προσσχεῖν αὐτὸν “έσβῳ" 

ἔνϑα δὴ καϑ' ἑκάστην τῶν πόλεων αὐτὸν ἐπιόντα κε- 

ραΐξειν. Ὡς δὲ οἵ Μήϑυμναν οἰκοῦντες μάλα καρτε- 

τὸ ρῶς ἀντεῖχον, καὶ ἐν πολλῇ ἀμηχανίᾳ ἦν διὰ τὸ μὴ 
δύνασϑαι ἑλεῖν τὴν πόλιν, Πεισιδίκην τινὰ Μηϑυ- 

μναίαν, τοῦ βασιλέως ϑυγατέρα, ϑεασαμένην ἀπὸ τοῦ 
τείχους τὸν ᾿Αχιλλέα ἐρασϑῆναι αὐτοῦ καὶ οὕτως τὴν 

ι τροφὸν διαπεμψαμένην ὑπισχνεῖσϑαι ἐγχειρίσειν αὐτῷ 
ῷ τὴν πόλιν, εἴ γε μέλλοι αὐτὴν γυναῖκα ἕξειν. Ὁ δὲ 

τὸ μὲν παραυτίκα καϑωμολογήσατο᾽ ἐπεὶ μέντοι ἐγκρα- 
τὴς (τῆς) πόλεως ἐγένετο, νεμεσήσας ἐπὶ τῷ δρασϑέντι 

προὐτρέψατο τοὺς στρατιώτας καταλεῦσαι τὴν κόρην. 

Μέμνηται τοῦ πάϑους τοῦδε καὶ ὃ τὴν Δέσβου κτίσιν 

90 ποιήσας ἐν τοῖσδε" 

ἔνϑα δὲ Πηλείδης κατὰ μὲν κτάνε “άμπετον ἥρω. 

ἐκ δ᾽ Ἱκετάονα πέφνεν. ἰϑαιγενέος “επετύμνου 

2. κατεάξαι 6]. [καὶ] Ρ, 860]. Ηδ. Ἷ προσχεῖν Ῥ 
9 καρτερῶς ΤιΘρΡΎ., κρατερῶς Ρ 11 μηϑυμναίαν [--Ἴ ἴῃ γα8. Ῥ 
Πεισιδίκην τὴν τοῦ Μηϑυμναέων βασιλέως ϑυγατέερα Τιθρτ., ουἱϊ 
γοϊθούο Μηϑυμναίων δἀδυρυϊαΐαγ Μοίη. 14 ἐγχειριεῖν Ηΐγν. 
16 παρ᾽ αὐτίκα ῬΡ 17 {τῆς ἴπ8. Βοβηρίἄθσυὰβ 19 μέμνηται 
(δὲ. Ἦν. 6 ὑοΐο ἔγαριηθῃΐο οἵ. αὰδθ 1 ργαθῖ. οἂρ. 1Π ὃχ- 
ῬΟΒαΪτη ΙΒ 21 ἐνθάϊδε Ῥ [0]. 1845, ἔνϑα δὲ Μοίη. λάμ- 
πεδὸν Ρ ἥρω] Ἴρου Θα]. ὁχ ϑ΄ορ!ι. ΒγΖ. 5. ν. “αμπέτειον 
22 κὰδ δ᾽ αΔ]. ᾿πεφν[-- εν Ῥ ἴῃ στὰβ. ἐϑαγενέος Ῥ, δριοᾶτη 
Τουπᾶμα τϑροβαὶϊῦ Μοίη. «“επετέμνου 6]. 
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ει ὐἱέα Μηϑύμνης τε καὶ ἀλκηέστατον ἄλλων 

αὐτοκασίγνητον Ἑλικάονος ἔνδοϑι πάτρης 

6] τηλίκον Ὑψίπυλον' ϑαλερὴ δέ μιν ἄασε Κύπρις. 

ἡ γὰρ ἐπ᾽ Αἰακίδῃ κούρῃ φρένας ἐπτοίησεν 
; Πεισιδίκῃ, ὅτε τόν γε μετὰ προμάχοισιν ᾿Δχαιῶν 
χάρμῃ ἀγαλλόμενον ϑηέσκετο, πολλὰ δ᾽ ἐς ὑγρὴν 

ἠέρα χεῖρας ἔτεινεν ἐελδομένη φιλότητος. 

Εἶτα μικρὸν ὑποβάς" 

[1] δέκτο μὲν αὐτίκα λαὸν ᾿4χαιϊκὸν ἔνδοϑι πάτρης 

παρϑενικὴ κληῖδας ὑποχλίσσασα πυλάων, 

ἔτλη δ᾽ οἷσιν ἰδέσϑαι ἐν ὀφθαλμοῖσι τοκῆας 
χαλκῷ ἐληλαμένους καὶ δούλια δεσμὰ γυναικῶν 

ἑλκομένων ἐπὶ νῆας ὑποσχεσίῃς ᾿4χιλῆος. 
[1 ὄφρα νυὸς γλαυκῆς Θέτιδος πέλοι, ὄφρα οἵ εἶεν 

πενϑεροὶ Αἰακίδαι. Φϑίῃ δ᾽ ἔνι δώματα ναίοι 

ἀνδρὸς ἀριστῆος πινυτὴ δάμαρ᾽ οὐδ᾽ ὅ γ᾽ ἔμελλεν 
τὰ ῥέξειν, ὀλοῷ δ᾽ ἐπαγάσσατο πατρίδος οἴτῳ" 
ἔνϑ᾽ ἥ γ᾽ αἰνότατον γάμον εἴσιδε Πηλείδαο 

9] ᾽4ργείων ὑπὸ χερσὶ δυσάμμορος. οἵ μὲν ἔπεφνον 
πανσυδίῃ ϑαμινῇσιν ἀράσσοντες λιϑάδεσσιν. 

1 τὲ Ρ 8 ὑψίπυλον Ῥ, Ὑψέίπυλον 6]., ὑψιπύλου Τιθργ., 
ὑψίπολιν Ῥᾶββ., Τήλεμον ὑψιπύλου α΄. ἩθυτηδΏμι5 νυν. 1-ὃ 
860]. Ηἰτ.; νυ. ὅ---9 ροϑὺ ν. 10, 1--4 (υβαὰθ δα ᾿ἱἙλικάονος) ρῬοβὺ 
Υ, 31 ρΡοβυὶλν Καγβοῖθὼβ 4 ἣ Ρ κούρης -- (ὃ) Πεισιδίκης Ηθ. 
ὅ [ὅτε τόν] γε [---ἰ μετὰ Ῥ 'ἴπ τᾶ8. 6 ϑυέσκετο Ῥ, οοτγ. 68], 
Ἰ ξελδυμένη ΡΟ 9 μὰν Ρ, οοἴτ. ϑρτ. ᾿4χαϊκὸν Ηγ. [10 κλη- 
ἴδας ὑπο[χλ]ίσσασα ἴπι τᾶ8β. Ρ 18 ἐπι Ῥ (60. ΘΥα88) 14 ὄφρά 
οἵ ἦεν Ῥ 1ὅ ἐν Ῥ, οοὐν. Μρίῃ. 16 πινυτὴ] μνηστὴ Τιθργ. 
1 ἐν ρηδθμδν Ῥ, οοτν. 6]. 19 μιν Ῥὶ μὲν Οὐχ. 

10 

1ὅ 

20 
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ΧΧΙΠ. Περὶ Νανίδος. 

[Ἡ ἱςτορία παρὰ Λικυμνίῳ τῷ Χίῳ μελοποιῷ καὶ Ἑρμηειάνακτι.] 

Ἔφασαν δέ τινες καὶ τὴν Σαρδίων ἀκρόπολιν ὑπὸ 
Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέως ἁλῶναι προδούσης τῆς 

5 Κροίσου ϑυγατρὸς Νανίδος. ᾿Επειδὴ γὰρ ἐπολιόρκει 
Σάρδεις Κῦρος καὶ οὐδὲν αὐτῷ εἰς ἅλωσιν τῆς πό- 

λεῶς προὔβαινεν ἐν πολλῷ τε δέει ἦν, μὴ ἀϑροισϑὲν 
τὸ συμμαχικὸν αὐτῆς τῷ Κροίσῳ διαλύσειεν αὐτῷ τὴν 
στρατιὰν. τότε τὴν παρϑένον ταύτην εἶχε λόγος περὶ 

1. προδοσίας συνθεμένην τῷ Κύρῳ, εἰ κατὰ νόμους Περ- 

σῶν ἕξει γυναῖκα αὐτὴν, κατὰ τὴν ἄκραν μηδενὸς 
φυλάσσοντος δι’ ὀχυρότητα τοῦ χωρίου εἰσδέχεσϑαι 

τοὺς πολεμίους, συνεργῶν αὐτῇ καὶ ἄλλων τινῶν γε- 
νομένων" τὸν μέντοι Κῦρον μὴ ἐμπεδῶσαι αὐτῇ τὴν 

16 ὑπόσχεσιν. 

ΧΧΠΙ. Περὶ Χειλωνίδος. 

1 ᾿᾿ Ἢ Κλεώνυμος {δὲν ὃ “ακεδαιμόνιος, βασιλείου γέ- 
νους ὧν καὶ πολλὰ κατορϑωσάμενος “ακεδαιμονίοιρ, 

ἔγημε Χειλωνίδα προσήκουσαν αὐτῷ κατὰ γένος. Ταύτῃ 

80 σφοδρῶς ἐπιτεταμένου τοῦ Κλεωνύμου καὶ τὸν ἔρωτα 

4 ἴῃ τηϑῦρ. Οὕτὰ ρΊοΟΒΒαθ βίρῃο: τίς ἡ κροίσου ϑυγάτηρ 
θ6 Σάρδις Ητ. ἴῃ Ηρδτητη. ΧΙ Ρ᾿. 147 κύρος Ῥ 8 αὖτις τῷ 
Κροίσῳ ΟοὈ., [αὐτῆς] τοῦ Κροίσου Ην., Θρὸ φΡοίϊυ8 τῷ Κροίσῳ 
οἰοαπι διαλύσειν Ῥὶ σον. ΘρΥ. αὐτοῦ οὗ (9) ἔχει (ρτῸ εἶχε) 
Ιάᾶθθῃ. 12 χωρίου | εἰσδέχεσϑαι Ῥ [0]. 1807 εἰσδέξασθαι Τιθργ. 
18 τινων γενομέν[ω]ν ἴῃ τᾶ8. Ρ, γινομένων ἮΓ. 14 κύρον Ρ 
160 ΧΓ[ΕΙΠΛΩΝΙΔΟΚ ἴῃ τᾶ8. Ρ; οἵ. ΡΙαΐ, Υ, Ῥγγγῆ. 20.. ὉὉ] ρ06]18 
18 1ΙΌΥῚΒ ΔΡΡΘΙ ον Χελιδονὶς, 11118 Χειλωνίς. Χελιδονίδος δἃᾧ. 
Ῥασίῃ. οουσ. ΤΟῦρΡ. δὰ 5080]. ΤΏΘοοτ. ΠΥ 62. Ναγγαύοποιῃ δὰ 
ῬΆΒΔΟΝ απὶ τοίζα!ῦ Το ύϊα5 ῬΆΥ]. ἔτ, Ρ. 109 11 {δὲν ὃ 
18 κατορϑώσας ΗἸγ. κατορϑωσάμενος --- λακεδαιμονέοις Ῥ 

20 ἐπιτεταγμένου Ῥ, οοιτ. ΗΘ. 
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οὐκ ἠρέμα φέροντος, τοῦ μὲν κατηλόγει, πᾶσα δὲ ἐνέ- 
κειτο ᾿ἀκροτάτῳ τῷ τοῦ βασιλέως υἱεῖ. Καὶ γὰρ ὃ 3 

μειρακίσκος αὐτῆς ἀναφανδὸν ὑπεκαίετο, ὥστε πάντας 

ἀνὰ στόμα ἔχειν τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν" δι’ ἣν αἰτίαν 
δυσανασχετήσας ὃ Κλεώνυμος καὶ ἄλλως δὲ οὐκ ἀρε- 5 

σκόμενος τοῖς “ακεδαιμονίοις ἔϑεσιν ἐπεραιώϑη πρὸς 

Πύρρον εἰς Ἤπειρον καὶ αὐτὸν ἀναπείϑει πειρᾶσϑαι 
τῆς Πελοποννήσου ὡς. εἰ καὶ ἐντόνως ἅψαιντο τοῦ 

πολέμου, ῥᾳδίως ἐκπολιορκήσοντες τὰς ἐν αὐτῇ πόλεις" 
ἔφη δὲ καὶ αὐτῷ τι ἤδη προδιειργάσϑαι, ὥστε καὶ τὸ 

στάσιν ἐγγενέσϑαι τισὶ τῶν πολεμίων. α Ὁ Ἐκ τ 
Ξ: Ἂκ κ Ἂκ ἋἊ κ κ κ Ἀ Ἂ κ 

ΧΧΙΨ. Περὶ Ἱππαρίνου. 

Ἱππαρῖνος δὲ Συρακοσίων τύραννος εἰς ἐπιϑυμίαν 1 
ἀφίκετο πάνυ καλοῦ παιδός" ᾿“χαιὸς αὐτῷ ὄνομα. ιῦ 

Τοῦτον ἐξαλλάγμασι πολλοῖς ὑπαγόμενος πείϑει τὴν 

οἰκίαν ἀπολιπόντα σὺν αὐτῷ μένειν" χρόνου δὲ προ- 

ἰόντος ὡς πολεμίων τις ἔφοδος προσηγγέλϑη πρός τι 

τῶν ὑπ’ ἐκείνου κατεχομένων χωρίων καὶ ἔδει κατὰ 
τάχος βοηϑεῖν, ἐξορμῶν ὃ ᾿Ἱππαρῖνος παρεκελεύσατο 30 
τῷ παιδὶ, εἴ τις ἐντὸς τῆς αὐλῆς βιάξοιτο, κατακαίνειν 

αὐτὸν τῇ σπάϑῃ, ἣν ἐτύγχανεν αὐτῷ κεχαρισμένος. 

1 κατηλόγ[ει}) ἴῃ τῶβ. Ρ ῷ ἀποκροτάτωι Ῥ, οοττ. ΟΟτη. 
ἀρ Αοτοίαϊο ν. Ῥαπβ. ΠῚ 6, ὃ, 8 ὑπεχζαίἼετο Ῥ ἴῃ 11|., ὑπ- 
ἐχάετο Ηγ., ἀΑ ὁμιλ[έ)]αν ἴῃ γὰ8Β. Ρ αὐτῷ οτῃ. ὄὅ δὲ οπ|. 
64]. ἀρεσκχ[όμενος ἴπ τ88. Ρ 6 ἔϑεσιν 6α]., ἤϑεσιν Ῥ 
8 εἰ καὶ] εἴ γε ἥγ. 9. ῥαδί[ω]ς οὺ αὐτ[οϊῆς ἴπ 1ῦ. Ρ αὐτῇ 
θα]. 11 ἐγγεν[ἐ]σϑαί τισι ἴῃ τᾶ8β. Ρ πόλεων ΗΘ. ΪἷἸδοὺυ- 
ῃϑτῃ ἱπαϊοανιῦ Εἰ Οἄθν: 46 Απέομϊηο Πϊ0. 1886 868. 1 18 6 
ΗΙρραυϊηὶ τηοτίθ οὗ, ΤΒΘΟΡΟΙΡ. ἃν. Αὐπθη. Χ 46 ΑᾺ 14 δὲ 
Ρ, δ᾽ ὁ Ηἰτ. 10 τοῦτον ζοὖν» ἀνταλλάγμασι (τνε} μειλίγμασι) 
Ιμοσυ. 18 τίς Ρ προσηγγέλη Ῥ, οοΥγ. ΗΘ. 19 χωρίον ἴμθρτ. 
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9 Καὶ ἐπειδὴ συμβαλὼν τοῖς πολεμίοις κατὰ κράτος 

αὐτοὺς εἷλεν, ἐπὶ πολὺν οἶνον ἐτράπετο καὶ συνου- 
σίαν" ἐκκαιόμενος δὲ ὑπὸ μέϑης καὶ πόϑου τοῦ παιδὸς 

ἀφίππευσεν εἰς τὰς Συρακούσας καὶ παραγενόμενος 

5 ἐπὶ τὴν οἰκίαν, ἔνϑα τῷ παιδὶ παρεκελεύσατο μένειν, 
ὕσζτιοΣ μὲν ἦν οὐκ ἐδήλου, ϑετταλίξων δὲ τῇ φωνῇ 

τὸν ἹἹππαρῖνον ἔφησεν ἀπεκτονηκέναι" ὃ δὲ παῖς δια- 

γανακτήσας σκότους ὕντος παίει καιρίαν τὸν Ἵππα- 

ρἴνον" ὃ δὲ τρεῖς ἡμέρας ἐπιβιοὺς καὶ τοῦ φόνου τὸν 
10᾽΄ 4 χαιὸν ἀπολύσας ἐτελεύτησεν. 

1 

ΧΧΥ. Περὶ Φαύλλου. 

[Ἱςτορεῖ Φύλαρχος. 

Φάυλλος δὲ τύραννος ἠράσϑη τῆς ᾿Δρίστωνος γυ- 

ναικὸς, ὃς Οἰταίων προστάτης ἦν. Οὗτος διαπεμπό- 
τό μένος πρὸς αὐτὴν χρυσόν τὲ πολὺν καὶ ἄργυρον ἐπηγ- 

1 το 

γέλλετο δώσειν, εἴ τέ τινος ἄλλου δέοιτο, φράξειν 

ἐκέλευεν ὡς οὐχ ἁμαρτηδσομένην. Τὴν δ᾽ ἄρα πολὺς 

εἶχε πόϑος ὅρμου τοῦ τότε κειμένου ἐν τῷ τῆς Προ- 

νοίας ᾿Αϑηνᾶς ἱερῷ, ὃν εἶχε λόγος ᾿Εριφύλης γεγονέ- 

ναι, ἠξίου τὲ ταύτης τῆς δωρεᾶς τυχεῖν. Φάυλλος δὲ 

τά τὲ ἄλλα κατασύρων ἐκ Ζελφρῶν ἀναϑήματα ἀναι- 

ρεῖται καὶ τὸν ὅρμον" ἐπεὶ ὃὲ διεκομίσϑη εἰς οἷχον 
τὸν ᾿Αρίστωνος, χρόνον μέν τινα ἐφόρει αὐτὸν ἡ γυνὴ 

μάλα περίπυστος οὖσα, μετὰ δὲ ταῦτα παραπλήσιον 

1 κἀπειδὴ Ηγ. 2 συνουσίαν᾽ ΙΗ π κενοῦ ΡῬ [0]. 1858 5 
συμποσίαν Τιθργ. 8 ἐκκαόμενος 4 συρακούσσας Ῥ 
6 ὕσζτις» ἘΞΑΠΠΔΙ. ΡΒ110]. 1894 Ῥ. 464, ὃς Ρ ἀπεκτονέναι 
60}. 12 οὗ Τμαομῦ. ῬΏΥ]. ἔτ. ῥ. 124 18 δὲ Ῥ, δ᾽ ὁ Ηϊν. 
18 Προναίας ὙΥ 6556] ΠρΊ1υ8 δἃ ΠὨιοᾶ. ΧΙ 14 21 τὲ  Ρ κατα- 
συλῶν [6ργ., κατὰ συλῶν ἸλχομβύϊαΒ 22 ἐκομίσϑη ΟΡ. 24 περίέ- 
πυστὸν ὄντα Τιοργ. ταῦτα βορδὶῤ Ηἰτ, 
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αὐτῇ πάϑος συνέβη τῶν περὶ τὴν ᾿Εριφύλην γενομέ- 
νῶν. Ὁ γὰρ νεώτερος τῶν υἱῶν αὐτῆς μανεὶς τὴν 

οἰκίαν ὑφῆψε καὶ τήν τὲ μητέρα καὶ τὰ πολλὰ τῶν 
κτημάτων κατέφλεξε. 

ΧΧΥΪ, Περὶ ᾿Απριάτης. δ 

[Ἱςτορεῖ Εὐφορίων Θρᾳκί.1 

Ἔν “έσβῳ παιδὸς ᾿“πριάτης Τράμβηλος ὃ Τελα- 1 

μῶνος ἐρασϑεὶς πολλὰ ἐποιεῖτο εἰς τὸ προσαγαγέσϑαι 

τὴν κόρην" ὡς δὲ ἐκείνη οὐ πάνυ ἐνεδίδου, ἐνενοεῖτο 

δόλῳ καὶ ἀπάτῃ περιγενέσϑανι αὐτῆς. Πορευομένην ι0 
οὖν ποτε σὺν ϑεραπαινιδίοις ἐπί τι τῶν πατρῴων χω- 

ρίων., ὃ πλησίον τῆς ϑαλάσσης ἔκειτο, λοχήσας εἷλεν. 

Ὡς δὲ ἐκείνη πολὺ μᾶλλον ἀπεμάχετο περὶ τῆς παρ- 3 
ϑενίας, ὀργισϑεὶς Τράμβηλος ἔρριψεν αὐτὴν εἰς τὴν 
ϑάλασσαν" ἐτύγχανε δὲ ἀγχιβαϑὴς οὖσα. Καὶ ἡ μὲν ιτὉ 
ἄρα οὕτως ἀπωλώλει" τινὲς μέντοι ἔφασαν διωκομένην 
ἑαυτὴν ῥῖψαι. Τράμβηλον δ᾽ οὐ πολὺ μετέπειτα τίσις ὃ 
ἐλάμβανεν ἐκ ϑεῶν᾽' ἐπειδὴ γὰρ ᾿“χιλλεὺς ἐκ τῆς 

“Δέσβου πολλὴν λείαν ἀποτεμόμενος ἤγαγεν, οὗτος 

ἐπαγομένων αὐτὸν τῶν ἐγχωρίων βοηϑὸν συνίσταται 30 

αὐτῷ, ἔνϑα [δὴ] πληγεὶς εἰς τὰ στέρνα παραχρῆμα 
πίπτει" ἀγάμενος δὲ τῆς ἀλκῆς αὐτὸν ᾿Αχιλλεὺς ἔτι 

ἔμπνουν ἀνέκρινεν, ὅστις τε ἦν καὶ ὁπόϑεν" ἐπεὶ δὲ 

1 γινομένων Ῥ, οοὐγ. ΘΔ]., τῷ --- γενομένῳ ϑοΒηθΙ ἀθγβ 
8 οἰκ[έ]αν ἴῃ τὰβ. Ρ 8 προσάγεσϑαι ΟΡ}. 9 δὲ | ἐκείνη 
Ρ [0]. 1860: δὲ Ρ, νυ]ροὸ δ᾽ νενόει τὸ Ῥ, οοττ. Βδ., ἐνενόει 
ΗΘ. 11 χωρίον Τιθρτ. 18 περὶ Ῥ, ὑπὲρ Ηἰν. 1ὅ ἐτύγ- 
χανεν Ρ 16 ἀπωλώλει Ἦγ., ἀπολώλει Ῥ, ἀπόλωλε (ΟΡ. τινὲς 
π᾿ τηδτρ. νὮ (ἰ. 6. γράφει) ἀριστόκπριτος ἐν τοῖς περὶ μιλήτου 
11 ῥίψαι Ῥ 18 ϑεέων Ρ 230 ἐπαγαγομένων Ηγ. 21 πλη- 
"πΩ]: Ρ ἴῃ τ88. παρὰ γρῆμα Ρ 
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ἔγνω παῖδα Τελαμῶνος ὄντα. πολλὰ κατοδυρόμενος 

ἐπὶ τῆς ἠιόνος μέγα χῶμα ἔχωσε" τοῦτο ἔτι νῦν ἡρῷον 

Τραμβήλου καλεῖται. 

ΧΧΎΥΠΙ. Περὶ. ᾿Αλκινόης. 

ὅ [Ἱετορεῖ Μοιρὼ ἐν ταῖς ᾿Αραῖς.} 

1 Ἔχει δὲ λόγος καὶ ᾿4λκινόην τὴν Πολύβου μὲν τοῦ 
Κορινϑίου ϑυγατέρα, γυναῖκα δὲ ἀμφιλόχου τοῦ Ζίρύαν- 

τος, κατὰ μῆνιν ᾿4ϑηνᾶς ἐπιμανῆναι ξένῳ Σαμίῳ᾽ Ξάν- 

ὃος αὐτῷ ὔὌνομα' ἐπὶ μισϑῷ γὰρ αὐτὴν ἀγαγομένην 
10 χερνῆτιν γυναῖκα Νικάνδρην καὶ ἐργασαμένην ἐνιαυτὸν 

ὕστερον ἐκ τῶν οἰκίων ἐλάσαι μὴ ἐντελῆ τὸν μισϑὸν 

ἀποδοῦσαν" τὴν δὲ ἀράσασϑαι πολλὰ ᾿4ϑηνᾷ τίσασϑαι 
2 αὐτὴν ἀντ᾽ ἀδίκου στερήσεως" ὅϑεν εἰς τοσοῦτόν τε 

ἐλϑεῖν. ὥστε ἀπολιπεῖν οἶκόν τε καὶ παῖδας ἤδη γε- 

1 γονότας συνεκπλεῦσαί τε τῷ Ξάνϑῳ᾽" γενομένην δὲ 
κατὰ μέσον πόρον ἔννοιαν λαβεῖν τῶν εἰργασμένων 

καὶ αὐτίκα πολλά τε δάκρυα προΐεσϑαι καὶ ἀνακαλεῖν 
ὁτὲ μὲν ἄνδρα κουρίδιον, ὃτὲ δὲ τοὺς παῖδας" τέλος 
ὃΣ πολλὰ τοῦ Ξάνϑου παρηγοροῦντος καὶ φαμένου 

90 γυναῖκα ἕξειν μὴ πειϑομένην ῥῖψαι ἑαυτὴν εἰς ϑά- 
λασδαν. 

1 κατοδυράμενος Μροίη. 2 ἠιόνος μέγα χῶμα ἔχωσε ροθ- 
ἔϑιπὶ τοβιριυηὺ ἡρῷον Ῥ, ἠρίον Μοῖπ. 4 περὶ ἀλκινόης 
1 Υ8 ΤΠ 80 }18 ἃ Ρ᾽ (ῃΏ00 ὑπὸ 1000) 1 κορ[ιν]ϑίου ἴπ 
τὰβ. Ρ 11 οἰκίων ϑομηθρίάθγιβ, οἰκείων Ῥ 18 ἀποστερή- 
σεως ϑομπηθίἀθσαβ τοσοῦτον τε Ῥ, τε 46], ῬΘουϊΚαιρὶὰβ ἴῃ ΒΙὈ]. 
οὐδ, που. ΠΠ Ρ. 2318, τοσοῦτόν τε {μανίας 6Δ]., τοσοῦτόν τι 
«μανίαρ, Τθργ, 14 οἶκόν τὲ καὶ Ρ 18 ὅτε (0158) 20 ῥί- 
ψαι Ῥ [0]. 1801 
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ΧΧΎΠΙ. Περὶ Κλείτης. 

[[Ἱετορεῖ Εὐφορίων ᾿Απολλοδιύρῳ, τὰ ἑξῆς ᾿Απολλώνιος 

᾿Αργοναυτικῶν α΄.] 

“ΙΠιαφόρως ὃὲ ἱστορεῖται περὶ Κυξίκου τοῦ Αἰνέου" 
οὗ μὲν γὰρ αὐτὸν ἔφασαν ἁρμοσάμενον “άρισαν τὴν 

Πιάσου, ἧ ὃ πατὴρ ἐμίγη πρὸ γάμου, μαχόμενον ἀπο- 
ϑανεῖν, τινὲς δὲ προσφάτως γήμαντα Κλείτην συμ- 
βαλεῖν δι’ ἄγνοιαν τοῖς μετὰ ᾿Ιάσονος ἐπὶ τῆς ᾿Αργοῦς 

πλέουσι καὶ οὕτως πεσόντα πᾶσι μεγάλως ἀλγεινὸν 

πόϑον ἐμβαλεῖν, ἐξόχως δὲ τῇ Κλείτῃ" ἰδοῦσα γὰρ 
αὐτὸν ἐρριμμένον περιεσχέϑη καὶ πολλὰ κατωδύρατο, 

νύχτωρ δὲ λαϑοῦσα τὰς ϑεραπαινίδας ἀπό τινος δέν- 

δρου ἀνήρτησεν (ἑαυτήν). 

ΧΧΙΧ. Περὶ Δάφνιδος. 

[Ἱετορεὶ Τίμαιος Κικελικοῖς.} 

Ἐν Σικελίᾳ δὲ ΖΔάφνις Ἑρμοῦ παῖς ἐγένετο, σύ- 
ριγγί τε δὴ δεξιῶς χρήσασϑαι καὶ τὴν ἰδέαν ἐκπρεπής. 
Οὗτος εἰς μὲν τὸν πολὺν ὅμιλον ἀνδρῶν οὐ κατήει, 
βουκολῶν δὲ κατὰ τὴν Αἴτνην χείματός τε καὶ ϑέρους 

2 οἵ. Β6101]. ΑΡ0]1]. Βποᾶ, 1 1068 τὰ δ᾽ ἑξῆς Ηἰτ. 
᾿ἡπολλώνιοςἹ ΑΓ. 1 986--1076 4 κυξώι0]0υ ἴῃ τὰϑ. Ρ 
Αἰνέος (561). Αἰνέως) ΘΙ. ὅ λάρισαν Ῥ, Λάρισσαν γυ]ρο, 
γοϑυϊθαϊῦ Μοίη. ἴῃ Ποϊθοῦ. ροϑῦ. Απίῃ. συ. Ρ. 116. θ ἐμ[ίγη 
ἴῃ 1ἰὖ, Ρ 9 μεγάλως Ῥ, μὲν {τοῖς ἄλλοις Ἦτγ. 11 περι- 
εχύϑη Τιοργ. 18 ζξαυτήν» κα. (ἀοθηβῖ8 ΟΡ5. τηΐβο, ἢ. ὅ4. 

16 ΤΙΜΑΓ[ΙΟ(] ἴῃ τᾶβ. Ρ 86 ἴῃ ρᾶρ. οαρ᾽θαπι πούα]δθ ἴῃ τηδΥρ' 
Ἰαΐθσγα!! οχάταῦδθ βαμῦ, αὐἱῶ ὑγ οαριύῶ ἴῃ ἀπ ΡδρΊπδ ἂρ 
ἴα] ν. ίθβί ΟΣ. ΔΡ. Αθ!ίδη. Υ. Η. Χ 18 11 δή τε Ρ, 
τε δὴ Ῥαβ8., δὴ [τὲ] 808]., [δή] τε [οστ., δή τι Ἰδοοῦβ. δὰ 
Ῥμιοβέγ. Ρ. 4δ5, δαϊθοίναμ νϑ]αῦ ἐπιτήδειος Ἰαύθγο βαβρ. Καν- 
ΒΘΙΤΒ δεξιὸς 68]. χρῆσϑαι 8:64]. εὐπρεπής ϑοΒηΘΙάρσΒ 
18 εἰς μὲν {πόλινν [τὸν πολὺν ὅμιλον ἀνδρῶν) Ηἰγ. 

ὅ 

1 
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ἠγραύλει. Τούτου λέγουσιν ᾿Εχεναΐδα νύμφην ἐρα- 
σϑεῖσαν παρακελεύσασϑαι αὐτῷ γυναικὶ μὴ πλησιάξειν" 

μὴ πειϑομένου γὰρ αὐτοῦ συμβήσεσϑαι τὰς ὄψεις ἀπο- 

3 βαλεῖν. Ὃ δὲ χρόνον μέν τινα καρτερῶς ἀντεῖχεν, 
5 καίπερ οὐκ ὀλίγων ἐπιμαινομένων αὐτῷ, ὕστερον δὲ 

μία τῶν κατὰ τὴν Σικελίαν βασιλίδων οἴνῳ πολλῷ 

δηλησαμένη αὐτὸν ἤγαγεν εἰς ἐπιϑυμίαν αὐτῇ μιγῆναι. 

Καὶ οὗτος ἐκ τοῦδε ὁμοίως Θαμύρᾳ τῷ Θρᾳκὶ δι᾽ 
ἀφροσύνην ἐπεπήρωτο. 

10 ΧΧΧ, Περὶ Κελτίνης. 

“έγεται δὲ καὶ Ἡρακλέα, ὅτε ἀπ᾽’ ᾿Ερυϑείας τὰς 
Γηρυόνου βοῦς ἤγαγεν. ἀλώμενον διὰ τῆς Κελτῶν 

χώρας ἀφικέσϑαι παρὰ Βρεταννόν᾽ τῷ δὲ ἄρα ὑπάρ- 
χευν ϑυγατέρα Κελτίνην ὄνομα" ταύτην δὲ ἐρασϑεῖσαν 

ιότοῦ Ἡρακλέους καταχρύψαι τὰς βοῦς μὴ ϑέλειν τὲ 
ἀποδοῦναι, εἰ μὴ πρότερον αὐτῇ μιχϑῆναι" τὸν δὲ 

Ἡρακλέα τὸ μέν τι καὶ τὰς βοῦς ἐπειγόμενον ἀνασώ- 
σασϑαι. πολὺ μᾶλλον μέντοι τὸ κάλλος ἐχπλαγέντα 
τῆς κόρης συγγενέσϑαι αὐτῇ, καὶ αὐτοῖς χρόνου προ- 

0 ἤκοντος γενέσϑαι παῖδα Κελτὸν, ἀφ᾽ οὗ δὴ Κελτοὶ 
προσηγορεύϑησαν. 

1 ἴῃ τηᾶῦρ. βΒὰ0 ΟἸΚΕΛΙ βίρπαμι: :} 2 πλησιαξειν Ῥ 

ΚΟΙς 
8 πειϑομένῳ γὰρ αὐτῷ 1ι6ργ. συμβήσεται Ῥ, οοτΥ. 1ά6πὶ 
1 αὐτῷ Ῥ, οοττ. Ηρ. 8 οὕτως Ηδϑ. ὁμο[ί]ως ἴπ γᾶ8. Ρ 
12 ἁλώμενον Ῥ 10 πρὶν ἢ ϑοΒηθι 6 γῈ8 μιγείη Ἦν. -- 
μιχϑῆναι τὸν Ἡρακλέα" τὸν μέντοι ---, πολὺ δὲ μᾶλλον τὸ 
κάλλος 6. α. 5. Π6ρΎΥ. μιχϑῆναι" ] τὸν Ῥ [0]. 1577 [17 ἐπ- 
[εἰ]γόμενον ἴπ τὰ8. Ρ 18 ἐκπλαγέντ[α] Ρ ἴὰ 110. 21 ἴπ 
ΤΑΔΤΡ. 5]οΒβα: πόϑεν κελτοὶ τὸ [ἔ]7ϑνος (ἴῃ τ88.) οὕτω λέγεται : 
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ΧΧΧΙ. Περὶ Διμοίτου. 

[Ἱςτορεῖὶ Φύλαρχος.] 

“έγεται δὲ καὶ Διμοίτην ἁρμόσασϑαι μὲν Τροι- 1 

ξῆνος τἀδελφοῦ ϑυγατέρα Εὐῶπιν" αἰσϑανόμενος δὲ 
συνοῦσαν αὐτὴν διὰ σφοδρὸν ἔρωτα τἀδελφῷ, δηλῶσαι Ὁ 

τῷ Τροιζῆνι" τὴν δὲ διὰ τὸ δέος καὶ αἰσχύνην ἀναρ- 
τῆσαι αὑτὴν πολλὰ πρότερον λυπηρὰ καταρασαμένην 

τῷ αἰτίῳ τῆς συμφορᾶς. Ἔνϑα δὴ τὸν Ζιμοίτην μετ᾽ 32 
οὐ πολὺν χρόνον ἐπιτυχεῖν γυναικὶ μάλα καλῇ τὴν 

ὄψιν ὑπὸ τῶν κυμάτων ἐκβεβλημένῃ καὶ αὐτῆς εἰς τὸ 
ἐπιϑυμίαν ἐλθόντα συνεῖναι" ὡς δὲ ἤδη ἐνεδίδου τὸ 

σῶμα μῆκος χρόνου, χῶσαι αὐτῇ μέγαν τάφον καὶ 

οὕτως μὴ ἀνιεμένου τοῦ πάϑους ἐπικατασφάξαι αὑτόν. 

ΧΧΧΙ͂Ι. Περὶ ᾿Ανθίππης. 1, 

Παρὰ δὲ Χάοσι μειρακίσκος τις τῶν πάνυ δοκίμων 1 

᾿Ανϑίππης ἠράσϑη. Ταύτην ὑπελϑὼν πάσῃ μηχανῇ πεί- 

ϑει αὐτῷ συμμιγῆναι' ἡ δὲ ἄρα καὶ αὐτὴ οὐκ ἐχτὸς 
ἦν τοῦ πρὸς τὸν παῖδα πόϑου" καὶ ἐκ τοῦδε λανϑά- 
νοντες τοὺς αὐτῶν γονεῖς ἐξεπίμπλασαν τὴν ἐπιϑυμίαν. 

Ἑορτῆς δέ ποτε τοῖς Χάοσι δημοτελοῦς ἀγομένης καὶ 90 

2 νἱᾶ, Τμπιομῦ. ῬΉΥ]. ἔτ, ἡ. 142. 8. “ιμοίτης Τιοργ. ἐάδελ- 
φοῦ (οὗ ἀοὶπαθ τἀδελφῶι) Ρ 4 αἰσϑανόμενον Η6. ὅ αὐτ[ὴν] 
ἴῃ ταβ. Ρ ὁ διὰ [τὸ] δέος Ηΐϊτ. Τ αὐτὴν Ρ λυγρὰ Ἦν. 
10 ἐϊκ]βεβλ[ηἹμένη Ῥ ἴῃ τᾶβ. 11 ἐλϑόνε[αἹ᾿ ἴῃ ΠΡ 12 καὶ 
οὕτως μὴ ἀνιέμενον Ρ, ἀνιεμένου Ἔ, μηδὲ καὶ οὕτως ἀνιεμένου 
Ης,, μηδὲ οὕτως ἀνιεμένου ΒΟΒηΘΙ ἀθυαβ, καὶ οὐδ᾽ ὡς ἀνιεμένου 

Ἰοθέ, δαᾷ, αἷμ. ἴῃ Αἰἴμθη. Ρ. 148 1ὅ τίς Ρ 16 ταύτηϊ 
(βἰς 1) Ῥ, οουγ, ΑΌΧΘΒΟΒ, Ἰθοῦ. Αὐβίαθῃ, Π|Π1, Ρ. 185 117 αὐτ[ῶι]} 
ἰῃ τὰβ. Ρ μιγῆναι Τίθστ. 18 κἀκ τοῦδε ΗΓ. λανϑά- 

[] 
ψοντε ΟΥ̓. 19 τὺ Ρ αὑτῶν Ἦν. 
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πάντων εὐωχουμένων ἀποσκεδασϑέντες εἴς τινα δρυμὸν 
3 χατειλήϑησαν. Ἔτυχε δὲ ἄρα ὃ τοῦ βασιλέως υἱὸς Κέχυ- 

ρος πάρδαλιν διώκων" ἧς συνελαϑείσης εἰς ἐκεῖνον τὸν 
δρυμὸν ἀφίησιν ἐπ’ αὐτὴν τὸν ἄκοντα καὶ τῆς μὲν 

5 ἁμαρτάνει. τυγχάνειν δὲ τῆς παιδός" ὑπολαβὼν δὲ τὸ 

ϑηρίον καταβεβληκέναι ἐγγυτέρω τὸν ἵππον προσελαύ- 
. νει" καὶ καταμαϑὼν τὸ μειράκιον ἐπὶ τοῦ τραύματος 
τῆς παιδὸς ἔχον τὼ χεῖρε ἐκτός τε φρενῶν ἐγένετο 

9 καὶ περιδινηϑεὶς ἀπολισϑάνει τοῦ ἵππου εἰς χωρίον 
ὃ ἀπόχρημνον καὶ πετρῶδες. Ἔνϑα δὴ ὃ μὲν ἐτεϑνήκει, 

οὗ δὲ Χάονες τιμῶντες τὸν βασιλέα κατὰ τὸν αὐτὸν 
τόπον τείχη περιεβάλοντο καὶ τὴν πόλιν ἐκάλεσαν Κίχυ- 

ρον. Φασὶ δέ τινες τὸν δρυμὸν ἐκεῖνον εἶναι τῆς 
᾿Εχίονος ϑυγατρὸς Ηπείρου, ἣν μεταναστᾶσαν ἐκ Βοιω- 

15 τίας βαδίζειν μεϑ' “Δρμονίας καὶ Κάδμου. φερομένην 
τὰ Πενϑέως λείψανα, ἀποθανοῦσαν δὲ περὶ τὸν δρυ- 

μὸν τόνδε ταφῆναι" διὸ καὶ τὴν γῆν Ἤπειρον ἀπὸ 

ταύτης ὀνομασϑῆναι. 

ΧΧΧΊΠΠΙ. ΤΠΕερὶ ᾿Αςςάονος. 

80 [Ἱςτορεῖ Ξάνθος Λυδιακοῖς καὶ Νεάνθης β΄ καὶ (ιμίας ὁ Ῥόδιος. 

1 Διαφόρως δὲ καὶ τοῖς πολλοῖς ἱστορεῖται [καὶ] τὰ 

Νιόβης" οὐ γὰρ Ταντάλου φασὶν γενέσϑαι, ἀλλ᾽ ᾽46- 

ὦ κατειλήϑυσαν Οογι., κατειλύϑησαν Τίιοργ., κἀτεληλύϑεισαν 
Η6. ἔτυχεν Ρ ὁ ἐγγυτέρω [---Ἴ τὸ[»] ἴῃ τὰᾶ8. Ρ 1 μ[ει]ρά- 
κιον Ῥ 1ὴ 11, 9 ἀπολισϑαίνει Ἠθ. 10 πετρῶδες. | ἔνϑα 
Ῥ [0]. 1870 14 ἠπείρου Ῥ, ᾿Ηπειροῦς ΤιΘργ. ἰπ τηδγρ. ΟἿπὶ 

βἴοββδθ βῖίρπο: πόϑεν ἡ γῆ ἤπειρος ἐκλήϑη Ρ 50 ΝέλΝΘΟς 

Ῥ, οοὐγ. Ηθ, ΟΙΜΜΙΑς Ρ, οουσ. Οο0. δὰ Χϑηύμυτη Πγάϊαπι 
γτϑίοσίαν πϊβύουϊα, ἃ 5680]. Ἐπ᾿͵Ὶ. ῬΏΉΟΘΠ. γΥ. 1ὅ9 21 καὶ διηΐθ 
τοῖς πολλοῖς 500]. Μοίπ., δηΐθ τὰ Νιόβης ἢ, πᾶ νἱθ οἂρ. ΧΧΧΠ,8: 
φασὶ δέ τινες 22 ἀλλὰ Σάωνος Ἦν. ἴῃ Ηρτπι. ΧΙ Ρ. 1417 ἰἴπ 
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σάονος μὲν ϑυγατέρα, Φιλόττου δὲ γυναῖκα" εἰς ἔριν 
δὲ ἀφικομένην “ητοῖ περὶ καλλιτεκνίας ὑποσχεῖν τίσιν 
τοιάνδε' τὸν μὲν Φίλοττον ἐν κυνηγίᾳ διαφϑαρῆναι., 
τὸν δὲ ᾿᾽“σσάονα τῆς ϑυγατρὸς πόϑῳ σχόμενον αὐτὴν « 
αὑτῷ γήμασϑαι" μὴ ἐνδιδούσης δὲ τῆς Νιόβης τοὺς 
παῖδας αὐτῆς εἰς εὐωχίαν καλέσαντα καταπρῆσαι" καὶ 

τὴν μὲν διὰ ταύτην τὴν συμφορὰν ἀπὸ πέτρας ὑψηλο- 

τάτης αὑτὴν ῥῖψαι, ἔννοιαν δὲ λαβόντα τῶν σφετέρων 
ἁμαρτημάτων διαχρήσασϑαι τὸν ᾿“σσάονα ἑαυτόν. 

ΧΧΧΙΨ. Περὶ Κορύθου. 

[Ἱετορεὶ Ἑλλάνικος Τρωικῶν κ κ᾿ κ καὶ Κεφάλων ὁ Γεργίθιος.1 

Ἔχ δὲ Οἰνώνης καὶ ᾿“λεξάνδρου παῖς ἐγένετο Κό- 

ρυϑος. Οὗτος ἐπίκουρος ἀφικόμενος εἰς Ἴλιον Ἑλένης 

ἠράσϑη. καὶ αὐτὸν ἐκείνη μάλα φιλοφρόνως ὑπεδέχετο" 

ἦν δὲ τὴν ἰδέαν κράτιστος" φωράσας δὲ αὐτὸν ὃ πατὴρ 
ἀνεῖλεν. Νίκανδρος μέντοι τὸν Κόρυϑον οὐκ Οἰνώνης, 

ἀλλὰ Ἑλένης καὶ ᾿“λεξάνδρου φησὶν γενέσϑαι λέγων 

ἐν τούτοις" ᾿ 

ἠρία τ᾽ εἰν ᾿Δίδαο κατοιχομένου Κορύϑοιο., 
ὅν τε καὶ ἁρπακτοῖσιν ὑποδμηϑεῖσ᾽ ὑμεναίοις 

Τυνδαρὶς, αἴν᾿ ἀχέουσα, κακὸν γόνον ἤρατο βούτεω. 

ἸΩΔΥΡ. Θ]ΟΒΒαΘ βίρῃο δαάϊίο: (σημείωσαι) τὰ περὶ νιόβης ἄλλως 

ἰστορούμενα Ῥ ὃ κυνηγία' Ῥ 4 ἐχόμενον 88]. 6 γοϑὺ 
καταπρῆσαι Θχοϊᾶϊδθθ τὴν οἰκίαν ρναΐεύ Ηρ. 8 αὑτὴν ῥίψαι 
Ρ (μου αὐτὴν Ηγ) τὼν Ρ 9. ἁμαρτηματων διαγρησασϑαι Ῥ 
11 Ἑλλάνικος Ῥ Ἰδουπδτι ΒΌΡΡΙΘΥ Ηθ. β΄ (6011. 5.601. Ηομ. 
Π, ΧΧῚ 2342), Τρωικοῖς ΝΙΘυγβῖαΒ αἀ6 ἔδυ] οἵ, : ὉΠ. ΠΥ, 38, 
Τχοῖχ. ΧΚγΧὍ. δ7, 881, Ὠϊοί. ὃ, ὅ 10 οἵ. Βομπρί θυ Νίοδα- 
ἄγρα ῥ. 180. β8ὰβ. 1717 γενέσϑαι | λέγων Ῥ [0]. 1887 19 εἰν Ῥ, 
ἐν Οοττι., εἰς ΠΘρΥ. ἁΐδαο Ῥ 20 ὅν τε καὶ Ῥ, ὅν τέκεν 
Πθοκοῦαβ ὑποδμηϑεὶὶ Ρ 21 τυνδαρ[--Ἰὺς [αἰ]ν᾿ ἴῃ τᾶβ. Ρ 
καλὸν Μοῖὶῃ. ἤρατο 6. βούτῃ Ῥοίίζοι. δὰ ΤΙΥΘΟΡὮΓ. ν. ὅ8 
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ΧΧΧΥ͂. Περὶ Εὐλιμένης. 

[Ἱςτορεῖ ᾿Αςκληπιάδης ὁ Μυρλεανὸς Βιθυνιακῶν α΄.] 

1. ἘἜἘν δὲ Κρήτῃ ἠράσϑη “ύκαστος τῆς Κύδωνος ϑυ- 
γατρὸς Εὐλιμένης, ἣν ὁ πατὴρ ᾿Ἵπτέρῳ καϑωμολογή- 

5 {δαῦτο πρωτεύοντι τότε Κρητῶν" ταύτῃ κρύφα συνὼν 
2 ἐλελήϑει. Ὡς δὲ τῶν Κρητικῶν τινὲς πόλεων ἐπισυν- 

ἔστησαν Κύδωνι καὶ πολὺ περιῆσαν, πέμπει τοὺς πευ- 
σομένους εἰς ϑεοῦ, ὅ τι ἂν ποιῶν κρατήσειεν τῶν 

πολεμίων. Καὶ αὐτῷ ϑεσπίζεται τοῖς ἐγχωρίοις ἥρωσι 

10 σφαγιάσαι παρϑένον. ᾿Ακούσας δὲ τοῦ χρηστηρίου 
Κύδων διεκλήρου τὰς παρϑένους πάσας, καὶ κατὰ δαί- 

ὃ μονὰ ἡ ϑυγάτηρ τυγχάνει. “Δύκαστος δὲ δείσας περὶ 

αὐτῆς μηνύει τὴν φϑορὰν καὶ ὡς ἐκ πολλοῦ χρόνου 
συνείη αὐτῇ" ὃ δὲ πολὺς ὅμιλος πολὺ μᾶλλον ἐδικαίου 

16 αὐτὴν τεϑνάναι. ᾿Επειδὴ δὲ ἐσφαγιάσϑη, ὃ Κύδων τὸν 
ἱερέα κελεύει αὐτῆς διατεμεῖν τὸ ἐπομφάλιον, καὶ οὕτως 
εὑρέϑη ἔγκυος. άπτερος δὲ δόξας ὑπὸ “υκάστου δεινὰ 

πεπονϑέναι, λοχήσας αὐτὸν ἀνεῖλε καὶ διὰ ταύτην τὴν 

αἰτίαν ἔφυγε πρὸς Ξάνϑον εἰς Τέρμερα. 

20 ΧΧΧΥΙ. Περὶ ᾿Αργανθώνης. 

1 “έγεται δὲ καὶ ἹῬῆσον, πρὶν εἰς Τροίαν ἐπίκουρον 

ἐλϑεῖν, ἐπὶ πολλὴν γῆν ἰέναι προσαγόμενόν τε καὶ 
δασμὸν ἐπιτιϑέντα" ἔνϑα δὴ καὶ εἰς Κίον ἀφικέσϑαι 

2 ἴαθαϊα ΑἸ 6 Υ παυγαῦαῦ 80 ΑΡΟ]]0Οἅ. 1 2, 7 οὐ Ηδ68. 
1π605. 946 4 ᾿ἡπτέρᾳ Ηρ. ὁχ ΕαΒΘΌΪΟ καϑωμολόγητο Ῥ, 
ΟΟΥΓΟχὶ ὅ κρηϊτ]ῶν Ῥ ἴῃ 110. 8 ϑεοῦ Ῥ, ϑεοὺς Ῥα]αϊτοί. 

. ἃρ. Ῥϑουκϑηρ. δὰ Χομορῃ. ΕΡΗ. 1 ὅ, ν. 127 κρατήσειν Ἃ!. 
12 λαγχάνει Ηβθ. 160 ὑπομφάλιον Νίρϊπ. 17 ἄπταρος Ρ 

18 πεπύϑένα Ρ 50 οὗ Βίπιγππι (Βοῖρκ. 60, 8). Ἐπϑί, δὰ 
Ῥομ. Ῥον. 899 οἱ 809 8 δασμὸν ἰα τα5. 
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κατὰ κλέος γυναικὸς καλῆς" ᾿Αργανθϑώνη αὐτῇ ὄνομα. 
ΑὍὕτη τὴν μὲν κατ᾽ οἷκον δίαιταν καὶ μονὴν ἀπέστυ- 
γεν, ἀϑροισαμένη δὲ κύνας πολλοὺς ἐθήρευεν οὐ μάλα 
τινὰ προσιεμένη. ᾿Ελθὼν οὖν ὁ Ῥῆσος εἰς τόνδε τὸν ΡῚ 

χῶρον βίᾳ μὲν αὐτὴν οὐκ ἦγεν, ἔφη δὲ ϑέλειν αὐτῇ ὁ 
συγκυνηγεῖν᾽ καὶ αὐτὸς γὰρ ὁμοίως ἐκείνῃ τὴν πρὸς 

ἀνθρώπους ὁμιλίαν ἐχϑαίρειν: ἡ δὲ ταῦτα λέξαντος 
ἐχείνου κατήνεσε πειϑομένη αὐτὸν ἀληϑῆ λέγειν. 
Χρόνου δὲ πολλοῦ διαγενομένου εἰς πολὺν ἔρωτα 9 
παραγίνεται τοῦ Ῥήσου. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἡσυχάζει 
αἰδοῖ κατεχομένη" ἐπειδὴ δὲ σφοδρότερον ἐγίνετο τὸ 
πάϑος, ἀπετόλμησεν εἰς λόγους ἐλϑεῖν αὐτῷ, καὶ οὕτως 

ἐθέλουσαν αὐτὴν ἐκεῖνος ἠγάγετο γυναῖκα. Ὕστερον 
δὲ πολέμου γενομένου τοῖς Τρωσὶ μετήεσαν αὐτὸν οἵ 
βασιλεῖς ἐπίκουρον" ἡ δὲ ᾿“ργανθώνη, εἴτε καὶ δι᾽ 
ἔρωτα, ὃς πολὺς ὑπῆν αὐτῇ, εἴτε καὶ ἄλλως κατα- 
μαντευομένη τὸ μέλλον, βαδίζειν αὐτὸν οὐκ εἴα. Ῥῆ- 

σος δὲ μάλα κακιξόμενος ἐπὶ μονῇ οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλὰ 
ἦλθεν εἰς Τροίαν καὶ μαχόμενος ἐπὶ ποταμῷ τῷ νῦν 

ἀπ’ ἐκείνου Ῥήσῳ καλουμένῳ πληγεὶς ὑπὸ Ζιομήδους 
ἀποϑνήσκει. Ἢ δὲ ὡς ἤσϑετο τεϑνηκότος αὐτοῦ, αὖτις 
ἀπεχώρησεν εἰς τὸν τόπον, ἔνϑα ἐμίγη πρῶτον αὐτῷ, 

καὶ περὶ αὐτὸν ἀλωμένη ϑαμὰ ἐβόα τοὔνομα τοῦ Ῥή- 

1 αὐτῇ [-:-ἰ ὄνομα Ῥ ἴῃ τὰᾶ8βι 2 μόνην Ρ ἀπεστύγει Ηϊν. 
8 πολλὰς Ἰάθτῃ Α τόν δὲ Ῥ θ τὴν | πρὸς Ρ [0]. 1887 
8 ἀληϑ[ῆἢ] ἴὰ ὦ. Ρ 10 παράγεται Ηδ6., παροτρύνεται Τιθρτ. 
ἡσυχάζειν οἱ (11) κατεχόμενον Ῥ, οοὐτ. Η6. 18 ἐθέλουσαν Τι6ρΎ, 
ϑέλων Ῥ, ἐϑέλων (ἐθέλουσαν Ῥαδββ., ᾿ΐθια οἵα. [αὐτὴν] ΚΑΥΒΘΙῚΒ 
14 τρωσ Ρ 16 εἴτε καὶ δι᾽ εἴτε γοῦν δι’ Τιοργ. 18 μαλα- 
κίξομενος Ῥ, οοὐγ. ῬΘΟΙΚδιαριὰβ ἰπ ΒΙὈ]. οτἱῦ. πον. 1 ρ. 220 
μάλα προπηλακιζόμενος Μοῖη. ἀυδϊ αμῦοε 19 ἐπι Ρ «τῇ» 
μονῇ ΟΟΌ. 21 αὖτ[ιῆς ἴῃ τὰβ. Ρ, αὐτέκα Ηϊν. 22 ἀνεχόώ- 
φησεν τ. ἐμ[έ]γη ἴὰ 1π|. Ρ 28 ἁλωμένη Ῥ 

Μ.Υίβοχγδρδὶ ατσαθοὶ. 11. 4 

.] 
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σου" τέλος δὲ [εἶτα καὶ] ποταμῷ προσιεμένη διὰ λύπην 
ἐξ ἀνθρώπων ἀπηλλάγη. 

1 [εἶτα καὶ] Βθο] δὶ: Ε Ης., καὶ ἴῃ τῷ πιυΐαγιῦ Ηδυρέϊαβ; 
τέλος δὲ Ἐπ κ Ἑ εἶτα οθ., ἀῃξθ οὐ Ῥοϑὺ εἶτα Ἰδοῦηδιι βιαϑαϊ 
Μοίῃ. (βῖνθ ἀπεέπασα); ῬτῸ εἶτα σῖγα Ην.; τέλος δὲ Κίῳ ποταμῷ 
Παυθηύζογαβ ἴπ ῬΆ1]|Ο], ΤΥ Ρ. 884 (6011. ἀρΡ0}1. ποὰ. 1 1178, 
θίοι. Ροῖ. 806); τέλος δὲ σῖτα καὶ ποτὰ μὴ προσιεμένη Εἰ. Βοἢ- 
ἀϊυ5 ἴῃ Μυ9. θη. ΧΩΙΧ Ρ. 624 5αᾳ.; προσημένη ἴ9.γ. Τούυβ 
Ἰοοὰβ πὰ ϑΟΒμΘΙ ἀθτῸ 810 τοϑϑϊδαθπάυϑ: εἶτα δὲ καὶ ποταμῷ 
προσιεμένη τέλος διὰ λύπην οἴο., οατα [Δ ΘΟ 310 (1η πον, ὈΪΌ]. οὐῦ, 
1822, 1 γν. 189): τέλος δὲ ἐκτακεῖσα, ποταμῷ προσιεμένη.. 
βῖγο: τέλος δὲ ἐτάκη ποταμῷ προσιεμένη διὰ λύπην καὶ ἐξ 
ἀνθρώπων ἀπηλλάγη. 

ΒΟ ΒοΥρύϊο ἴῃ οοαϊοθ: 

ἸΤΑΡΘΕΝΙΟΥ -:: νικαέως 

περὶ ἀρθυόββνι παθημάτων 



ΤΝΘΙΟΈΝ. 

1. 

Ἱπάρθχ ποίου πηι. 

[Θὰ] ἃ 1ρβο Ῥαχσέμοπίο Ἰδυδαπέυσ, αβέθυβοο βυιπὶ πούεἐ!.] 

Ἐλλέξανδρος ὁ Αἰτωλὸς ἐν 4πόλ- 
λωνι ΧΙΝ 8. 

᾿ἀνδρίσκος (α΄ τος ΨΩ ΙΧ; 
ἐν Ναξιακῶν β᾽ ΧΙΧ. 

᾿ἀπολλώνιος Ῥόδιος ᾿Δργοναυτι- 
χῶν α΄ ν.961.8αα., 1068. 84. 
ΧΧΥΠΠ; Καύνῳ ἰ; Καύνου 
χτίσει ΧΙ. 

᾿Δριστόδημος ὁ Νυσαεὺς ἐν α΄ 
ἱστορίων γΙΠ. 

᾿Αριστόκριτος περὶ Μιλήτου ΧΙ: 
ἐν τοῖς περὶ Μιλήτου Β]οββα 
δὰ ΧΧῪΥῚ 2. 

᾿ριστοτέλης ΧΙΨ. 
᾿Δσκληπιάδης ὁ Μυρλεανὸς Βι- 
ϑυνιακῶν α΄ ΧΧΧΥ. 

ἡ Δεκτάδας ΧΙΠ]. 
Διόδωρος ὁ ᾿Ελαΐτης ἐν ἐλε- 

γείαις ΧΥ. 
Ἑλλάνικος Τρωικῶν τ Ἢ κ κ 
ΧΧΧΙΥ. 

Ἑρμησιάναξ ΧΧΊΓ; Μεοντίῳ Υ. 
Εὐφορίων᾽ ἀπολλοδώρῳ ΧΧΥΠΙ; 

Θρᾳκί ΧΗ; ΧΧΥ͂Ϊ. 
Ἡγήσιππος Μιλησιακῶν α΄ ΧΥΙ!, 

ἐν Παλληνιακοῖς ΥἹ. 
Θεαγένης [ἐν Παλληνιακοῖς7ΎΥ 1. 

Θεόφραστος ἐν α΄ τῶν πρὸς 
τοὺς καιρούς ΧΥ͂]1; ἐν τῷ 
δ΄ τῶν πρὸς τοὺς καιρούς ΙΧ. 

Κεφάλων ὁ Γεργίϑιος ΧΧΧΙΥ͂. 
ν Τρωικοῖς ΤΥ. 

Ἐὸ τὴν Πέσβου κτίσιν ποιή- 
σας ΧΧΙ 2. 

“Δικύμνιος ὁ Χῖος μελοποιός 
ΧΧΙ͂. 

οἵ τὰ "Μιλησιακά ΧΙΥ. 
ΜΜοιρὼ ἐν ταῖς ἀραῖς ΧΧΥΙΙ, 
Νεάνϑης β΄’ ΧΧΧΠΙ. 
ἘΝικαίνετος ΧΙ 1, 2, ἐν τῷ 

“Μύρκῳ 1. 
ἘΝίκανδρος ΧΧΧΙΥ͂ ὥ; ἐν τῷ 

περὶ ποιητῶν ΤΥ. 
Ἐάνϑος Λυδιακοῖς ΧΧΧΤΠΙΙ, 
ἘΠΠαρϑένιος]: λέγεται δὲ καὶ 
παρ᾽ ἡμῖν οὕτως ΧΙ 4. 

Σιμίας ὁ Ῥόδιος ΧΧΧΙΠ. 
Σοφοκλῆς Εὐρυάλῳ 1}1. 
Τίμαιος Σικελικοῖς ΧΧΙΧ, 

Φανίας ὁ Ἐρέσιος ΥΠ]. 
Φιλητᾶς Ἑρμῇ 11]. 
Φύλαρχος ΧΧΡ; ΧΧΧΙ; ἐν τε΄ 

ΧΥ. 

4 



δῶ ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ΕΤ ΒΕΕΌΜ. 

Τπᾶθχ ποιΐπππηι οὗ ΓΘΙΓΠ ΠῚ. 

[ΤὙΡὶ8 δυθοῦβ ποιαῖηδ, αα8δ8 ἴπ ροθέδχτιμα ἔγαρταθηὐλβ Ἰθρτππῦαγ, 
πούαὐω βαπῦ; Βιρτιβοαύαυν Α. Α. ᾿τὐδουῖβ ΑἸοχαῆᾶθν Αϑίο]αβ, Νιοδμα. 

Νιοδπάταβ, Νίοδθη. Νιοαθηθύαβ, ἴ.. ὁ. Λέςβου κτίςεως δαοίοτ.] 

ἄτκος κοῖλον φρείατος ἀ. Α. 
ΧΙΨΥ͂ 8, ν. 99. 

ἀγών τοῖον ΟἸϊατα οὐ Ὥγγϑη- 
ρα ΥἹΙ 2. 

Ἄδμητος Ῥμογϑὺϊβ ἢ Υ 6. 
ϑηνᾶ ΧΧΥΠ 1; 4. Προνοία 
ΧΧΥ 1. 

Αἰακίδαι 1.. ὁ. ΧΧΙ 2, ν. 16. 
Αἰακίδης ἴ.. οθ. ΧΧΙ Ἂ γ. θ. 
Αἰβίαλος Οδαπὶ τὸχ Ϊ 1. δ. 
Ἅιδης Α. ΔΑ. ΧΙΥ͂ 8, ν. 84 (Ἀ(- 

δην); ΝΙοδπά. ΧΧΧΙΨ 9, γ. 1 
(εἰν ᾿Αἰδαο). 

Αἴϑρα Μυπῖῦϊ πυΐτιχ ΧΥῚ 8. 
Αἴνεος Ογπῖοὶ Ρ. ΧΧΎΥΤΠΙΙ. 
«ἰολίδες 1 2. 
Αἴολος Νορύαῃιϊ ἢ Π| 1.2; ΠῚ 1. 
“ἵρώ (8) Οοπορίοπίβ ἕ ΧΧ. 
Αἴτνη τὰομ8 ΧΧΙΧ 1. 
Ἀκάμας ΤὨΘΞοὶ ἔ ΧΥΙ 1. 3. 8. 
ἀξένου τρυγόνος ϑαλασσίας 

3. 
ἀκρόπολις Σαρδίων ΧΧΙΠ. 
Ἀκρότατος ϑραγαἴοβ ΧΧΙΠ 1. 
ἄκοντι βάλλει Δα ΒΙΡΡΘα Οἱ ομν- 

τὰβ ΧΧΧΙΙ 2. 
ἀλώμενοι: Ἰγτοῦβ 1 1; ὉΠΙΧΘΒ 
1; Χαμίμυβ ΥὙΠ| 8. 

᾿Δλάστωρ ΝΟ 161 ἢ. ΧΠῚ 2.᾿ 
᾿ἡλέξανδρος Ῥυϊαταὶ ἢ ΠΥ͂ 1. 3. δ; 

ΧΧΧΙΥ͂ 1. 2. 
“λικαρνασσός ὐΌβ ΧΙΥ͂ 1. 

᾿Αλκινόη ῬΟΙΥΌΙ ἢ. ΧΧΥῚΙ 1. 
᾿Δλωεύς ΤΒοΒβαὶὰβ ΧΙΧ. 
ἅλωσις Ττοῖδθ ἢ 1: ΧΥ͂Ι 8. 
Ἀμύκλας Τιϑοθἀδϑιαοπΐβ ΤΙ ΧΥῚ. 
᾿ἀμφίλοχος Ὀυυϑοῦβ ἢ ΧΧΥΤ 1. 
ἀναϑήματα ἐν Δελφοῖς ΧΧΥ͂ 2. 
ἀνεῖλεν αὑτήν ῬΟΥΪΔΠΟΥΙ ταῦθ 
ΧΥΙ ὅ. 

ἀνήρτησεν ἑαυτήν: ΒΥΌ]18 ΧΙ 8: 
ΟἸΘοθοθα ΧΙ 2: ΟἸ6 ΧΧΎΠΠΙ; 
Ευορὶβ ΧΧΧΤΙ 1. 

ἄνεμοι Ἰποῖαδι ΔῸ ΑΘ01]0 ΠῚ 2. 
᾿ἀνϑεύς ΑΒβθ8ὶ ἢ. ΧΙΥ͂ 1. ἃ; Α. 

Α. 8, ν. ὅ. 11. 11. 
᾿Ἀνϑίππη ΟΠμδομΐβ ἢ, ΧΧΧΙΙ 1. 
᾿Αντιλέων Ἠοτβοϊοοία ΥὙ111. 2. 8. 
ἀπαίτησις Ἠρίοπδο ΧΥῚ 1. 
ἀπέκτεινεν: ὈΠΙΧΘΒ. ΕὈσγ δ]. 

ΠῚ ἃ; Χβηθῖιβ Ε]ϊα Υ 4 
Τϑαορραβ Χαηίῖυτι ΚΝ ὅ; 
ΒΙΒοι ΒΠ186 φργοοοβ ΥἹ 1; 
ΟἸΣδὰ8 Ὀγγαπίοθι ὟἹ 4: Δη- 
ὉΠΘοὰ οαβίσοσαση οὐδύοδθη 
ὙΠ 2; Αμθ]θοῦ ὑΥσΘΠ ΠΤ 
Ἡοσδοϊθούαγασ ὙΠ 8: Ορ]δαβ 
Ἠρερρθη ὙΠ| 8; Ηδτυρδϊγοῦ 
Γγαύσθιη ΧΠ]| 4; ἀσμαθὰβ Ηρ- 
Ῥαγίδυια ΧΧΙΥ͂ 2; ΑΘὨἾ]168 
του ΧΧΥ͂Ϊ 8: Ῥδυὶβ 
Οογγίμαμῃ ΧΧΧΙΥ 1: Αρύθσυβ 
Τιγοδοίυα ΧΧΧΥ͂ 8; Ὀίοχηθ- 
465 βοϑυα ΧΧΧΥ͂Ι 4, 
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ἀπέκτειναν ἀλλήλους 83.6]118. οὐ 
Οδββδιηθηυβ ΧΙΧ. 

ἀπολισϑάνει τοῦ ἵππου ΟἸομΥ- 
τὰβ ΧΧΧΙΤΙ 2. 
ΠΗ ΧΥ͂ 83. 4. ᾿4. Διδυμεύς 

ῷ. 

ἀπεπνίγη Ῥοϊγογῖία ΙΧ 6. 
᾿ἡπριάτη 1,6Β8016 ΧΧΥῚ 1. 
Ἄπτερος Οτοίθηβὶ5 ΧΧΧΥ͂ 1. 8. 
᾿Δργανθώνη Βιίγηῖα ΧΧΧΥΙ 

1. 8 

᾿ἀργεῖος 11 (Ἰοῦς τῆς 4.); ΧΙΠ 8, 
Ι,.. ο. ΧΧῚ 2, ν. 20 (Ἀργεῖοι). 

Ἄργος 11; ΧΙΠ 1. 2. 
᾿Δργώ πυαγὶβ ΧΧΥΠΙ. 
᾿Δρίστων Οοἰδδοτατα τὸσ ΧΧΥ͂ 

1. 2. 
Ὡρμονία Ματίϊ5 ἢ, ΧΧΧΤΙ 8. 
ἡρπάσϑησαν: ἴο Ἰπδοβὶ ἢ 11; 

Μη] οϑῖδθ 8 Οα]αϊβ ΥΠ| 1; 
ΗοερΡΡΘ ἃ Οοἰΐο Υ1Π 2; Ηδυ- 
Ῥαϊγοα ὃ ΟἼγιαθθο ΧΠῚ 2: 
Ἰρβιηθᾶθ οὐ Ῥαμπογαίο ΧΙΧ. 

“φρπαλύκη ΟἸγπιθηὶ ἔ. ΧΠΠ 1. 
Ἄρτεμις ΙΧ 8: ΧΥ͂ 1. 
ἐν ἄρτῳ μολυβδίνη ἐπιστολή 

ΙΧ 4. 
᾿Δσσάων ΝΊίοῦθ5 Ρ. ΧΧΧΙΠ 1. 2. 
᾿Ἀςοηςός Αμίμοὶ ῃ. Ἀ. Α. ΧΙΥ 8, 

τ. ὅ. 
ἀφανὴς γίνεται ῬΆΡΒπ6 ΧΥ͂ 4. 
᾿ἀφροδίτη Υ 2. 
᾿Αχαιϊκός [,. ὁ. ΧΧῚ 2, ν. 10. 
᾿Αχαιοί 1.. ο. ΧΧῚ 2, ν. 1. 
᾿χαιός ϑγτδουβαπαβ, ΗΡΡΑΥϊηὶ 

ἐρώμενος ΧΧΙΥ͂ 1. 2. 
᾿Δχιλλεύς ῬοΙοὶ ἢ ΧΧΤΊῚ: 1. ο. 2, 

ν. 14 (Ἀχιλῆοῦ; ΧΧΥ͂Ὶ 8. 
ἁψαμένη ὑπὸ δειρὴν ΟἸδοΌοΘδ 

Α. Α. ΣΙΝ 8, ν. 84. 

Βακχιάδαι (οΥπὐ11 Α. Α. ΧΙΥ 8, 
γ 10. 

Βασίλος ἔγτοὶ ἔ. 1 ὅ, 
Βελλεροφόντης ΟἸδποὶ ἢ Υ 1. 
βόες Γηρυόνου ΧΧΧ, 

Βοιωτία ΧΧΧΙ 8. 
βουκολεῖ Ῥαγὶβ ἴπ Ιἅ8 ΙΥ̓͂ 1; 

ῬΔΡΒΗ18 ἴῃ ἀρίμα ΧΧΙΧ 1. 
Βρεταννός ΟοἸΐαγυτῃ τὸχσ ΧΧΧ. 
Βύβαστος Οδτῖδθ τὺ 1 8. 
Βυβλίς Μιυοίι ἢ, ΧΙ 1; Νίοδοα. 3, 

γ. ὅ. 10; 8. 
- [988 ΧΙ 4. 

Ταλάται ὙΠ| 1. 
γάμους λαμπροὺς ἔδαισεν ΑἸὰ- 

βου. ΧΙ 2. 
γαυλὸς χρύςεος Α. Α. ΧΙΥ͂ 8, 

γ. 20 
Γηρυόνης ΟΒτγβδοτὶβ ἢ ΧΧΧ. 
γνωρίσματα: ξώνη 1 4; συμβό- 

λαια ἐν δέλτῳ κατεσφραγισ- 
μένα ΠΙ 2. 

[Γυθυμία (ΗΠ εγρρὈ6) Υ1Π1 βαρτα- 
807. 

γυμνάσια ὙἼΙΙ 1. 
γυνὴ ὑπὸ κυμάτων ἐκβεβλημένη 
ΧΧΧΙ 2. 

δαιμόνιον φάντασμα ΧΥΙΙ 6. 
“άρδανος Ττοδάϊβ υτὺ5 ΧΥῚ 2. 
Δαύνιοι ΧΙ 1. 8. 
Ζάφνη Απιγοϊδο ἔ. ΧΥ͂ 1. 4. 
δάφνη ΧΥ͂ 4. 
“ἄφνις Μοτουσ! ἢ ΧΧΙΧΣ 1. 
δεκατευϑέντες ΔῸ Αἀτηοίο Υ͂ ὅ. 
Δελφοί ΧΧΥ͂ 2. 
“Δήλιον Ναχ!ὶ ΙΧ 1. 
δημοσίᾳ ΒΘρΘ] 1 γ Ῥο]γογία ΙΧ 

θ; εὐωχοῦνται Ατγρὶνὶ ΧΠῚ 8. 
διακληροῦνται παρϑένοι ἃ Ογ- 

ἄομθ ΧΧΧΥ 2. 
διεχρήσατο ἑαυτήν Οοποπθ ΤΥ 

ὅ; ἑαυτόν: Ογαπίρρυβ Χ 8: 
ΟἸγτηθπὰΒ ΧΠῚ 4: Πιπηοθῦθβ 
ΧΧΧΙ ὃ; Αββδοῦ ΧΧΧΙΠ 2. 

Διδυμεύς (ἈΡΟ]1]0) 1 2. 
Διμοίτης ΧΧΧΙ 1. 2. 
“ιόγνητος ἘτγἐΒγαθοσυσα ἀὰὺχ 

ΙΧ 1. 8. 6. 1. 



54 ΙΝΌΘΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ΕΤ ΒΕΒΌΜ. 

Διομήδης Τγᾶοὶ ἢ. ΧΥ͂Ι 1; 
ΧΧΧΥΙ 4. 

Διόνυσος 1 8. 
Διώρης ΑΘΟΙΙ ἢ Π 2. 

Ζφύας ΑταρΒΊοοΒὶ Ρ. ΧΧΥ͂Π 1. 

-- ΤΈγναχ ΥὟἹ 2. 8. 4. 

δρυμὸς τῆς Ἠπείρου ΧΧΧΤΙ 8, 

ἔγκυος Εθϊαθηθ ΧΧΧΥ͂ 8. 

ἐδέσματα φαρμάκων ἀνάπλεω 
ΧΠ 2. 

ἕδνα Οτομῖθ ΧΧ. 
εἰχόνες χαλκαῖ Ἀπ ]θοπῦβ οὖ 

Ἡϊρρδεὶηὶ ὙΠ 8. 
Εϊλεβίη ΑΘΌΪΔΙ ΒΓ 11. ὅ. 
“Ἑλένη Ιονἱβ Ε ΙΝ 8. 4; ΧΥ͂ΙῚ; 
ΧΧΧΙΥ 1. Νιοαμπά. 2, νυ. ὃ 
(Τυνδαρίο). 

“λικάων ἨΗϊοούδομϊθ ἔ, Τω. ο. 
ΧΧΙ 2, ν. 4. 

“Ἑλίκη ὑσταρμα ΧΧ. 
Ἑλλαμενή Δπίμοὶ ταδύθυ ἀ. Δ. 
ΧΙΥ 8, ν. 28. 

ἐναγής ΧΙΥ͂ 8. 
ἐναγίζουσιν Ναχὶϊ Ῥο]γογαθ 

ΙΧ 6. 
ἐξημέρωσε τὴν νῆσον ϑηρίων 

ἀνάπλεων Οτίοι ΧΧ. 
ἑορταί: Θαργήλια ΜΙΙοδ ΙΧ 4; 

Θεσμοφόρια Μιϊούϊ ΥἹἝἽΙ͂ 1; 
ἕ. παρ᾽ ᾿ἀργείοις ΧΙΠ 8; ἃρυὰ 
Τγοίδποβ ΧΥ͂Ι 2; ἕ. δημοτε- 
λής ὡρυὰ ΟΒδομθβ ΧΧΧΙΓ 1. 

᾿Ἐπικάστη ΟἸγτιθπὶ αχοὸν ΧΙ1Π1. 

ἐπίκουροι ΤἸτοϊδποτασα: ΟΟΥΥ- 
ἐβυβ ΧΧΧΙΥ αὩ Βμθβυ ΧΧΧΥΙ 

1, 4. 

ἐπισείει πέτρον Ἀπίμοο (Ἰ]θο- 

γνοθῶ ΧΙΥ͂ 2. 
ἐπιστολὴ μολυβδίένη ἹΧ 4. 
ἐπομφάλιον ΧΧΧΥ͂ 8. 
᾿Εριφύλη Τα]αὶ ἢ, ΧΧΥ͂ 1. 2, 
ἑἕρμηνεύς ΥἼΠΙ 4. 
“Ἑρμῆς ΧΧΙΧ 1; ΔΑ. Α. ΧΙ 8, 

γ. 11 (Ἑρμείῃ). 
᾿Ερυϑεία ἴπδυὶὰ ΧΧΧ, 

Ἐρυϑραῖοι ΙΧ 1. 
ἐρώμενοι: Αομαθυβ ΗΙρρδυϊμῖ 

ΧΧΙΥ͂ 1: Ηϊρρδυίπυβ Απδὶ- 

Ἰθοπίϊβ ΥΠ 1. 
ἑστία ἐν τῷ πρυτανείῳ Ναχὶ 
ΧΥΙΠ 23. 

Εὐῤίππη Τγτίτητηδο ἢ. Π| 1. 2. 

Εῤλιμένη Ογάοπῖβ ἴ. ΧΧΧΥ 1. 
Εὐρύαλος ΟἱΙχὶΒ ἢ, 1Π 1. 2. 

Εὐρώπη ΙΝ 2. 
εὔστοχα βάλλει ῬάΡΒμ6 ΧΥ͂ 1. 
Εῤῶπις Ἰτορεθπῖβ ἢ, ΧΧΧΤ 1. 
εὐωχοῦνται δημοσίᾳ ΑΥρίν!Ι ΧΠῚΤ 

ὃ; ἐν ἑορτῇ δημοτελεῖ ΟΠδομΘ 5 
ΧΧΧΙΗ Ὶ. 

ἘἘφεσία Ὗ' ὅ. 
᾿Ἐχεναΐς τστρμα ΧΧΙΧ 1. 
᾿Ἐχενηίς Οαγῖδθ ἴομβ ΧΙ 8. 

Ἐχίων Ἑρὶη ν. ΧΧΧΗ 3. 

Ζεύς ΧΥ͂ 4: ΧΙΥ͂ 1 (ξένιος); Δ. 
Δ. 8, τ. 14 (ξείνιοο); ΧΥ̓Π 1 
(ἑταιρήιος καὶ ξένιος). 

ξώνη: γνώρισμα 1 4: ξώναις 
φως Ναχ Ῥοϊγογιύατα 
ΧΟ. 

Ἠλιδία ΧΥ 2. 
Ἡμιϑέα ϑαρΒΥ}1 ἢ. 1 8. 4. ὅ. 
ἡνίοχος Ὀτγϑτῦϊβ ΥἹ 8. 
Ἤπειρος ἘπΒΙομΐΒ ἔ. ΧΧΧΤΙ 8. 
--ἰούγα ΠΕ 1. ΧΧΙΠ 2; ΧΧΧΙΒ. 

ἩΡρακλεία Τια]ῖαθ αὐὸ8 Υ1 11. 
᾿Ηφακλεῶται ΥἹΙ 2. 8. 

Ἡρακλῆς ἰονῖβ ἢ. ΧΧΧ, 

ἠρίον Α. Α. ΧΙΥ͂ 8, τ. 88. 

Ἡρίππη Μι]οβῖα ὙΠῚῚ1. 8. 6. 
ἡρῷον Τραμβήλου ΧΧΥΙ 8. 

ϑάλαμος ΧΧ. 
Θαμύρας ῬὨΙ]ΔταΤΟΠΪ5 ΕΧΧΙΧ 

Θαργήλια ΙΧ ὅ. [2. 

ϑεοπρόπιον Κ ὅ. 
Θεσμοφόρια ὙΠ1 1. 
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ϑεσπέζει: ϑεός Τίγτοο 1 3: Ογ- 
ἀομὶ ΧΧΧΥ ἃ; Οδπομθ Ρᾶἃ- 
υ1α1 Υ̓ 1. 

Θεσσαλία Χ 1; ΧΙΧ. 
Θέτις Νρυρὶβ 1,. 0, ΧΧΙ 2, ν. 15. 
ϑετταλίξειν τῇ φωνῇ ΧΧΙΥ 2. 
Θετταλοί Υ ὅ. 
Θήραγρος ΟἸγηιοπὶ ἢ ΧΙΠ 1. 
ἐθήρευεν θΔΡμμο ΧΥ͂ 1; Αὐρδη- 
βου ΧΧΧΥ͂Ι 1. 

ϑοίνη ΧΙ 2; ΧΥ͂Ϊ 8. 
Θρᾷκες ὟΙ 4, ΧΧΙΧ 9, 
Θρῴάκηντι; ΧΎΙ8; ΧΙΧΟ ϑραΐ. 

κης ΡΒ). 
ϑυσία ἁρυᾷὰ Οο]ΐαΒ Υ1Π 6; ἀρυὰ 

Ατρῖνοβ ΧΠῚ 8, 

ἐᾶται Οομπομθ Ῥαγϊάθμ ΙΥ̓ 2 
᾿Ιάσων Ἀθδβοη18 ἢ ΧΧΥΠΙ. 
Ἴδας ΟἸγπιθηὶ ἢ ΧΙΠ 1. 
Ἴδη Ττοδαῖβ το ΙΥ͂ 1. 2. 
ἰδιοξένοι Υ1Π 8, 
᾿Ιϑάκη 1Π| 2. 
Ἱκετάων Τιορούγημηὶ ἢ. ἴ,. ο. 
ΧΧΙ 9, ν. 9. 

χέτις Νϑδοσὰ ΧΥΎΥ͂ΙΙ 9. 
Ἴλιον 11. ΧΧΧΙΥ͂ 1. 
᾿Ιλλυρίς ἰθιτὰ ΥἹΙΠ1. 
Ἴναχος Οοθδηὶ ἢ 11, 
ἱἹΙππαρῖνος Ἠοτγαοϊοοία ὙΙ11. 
- υγδουβάγαχῃ ὑυγάπηι ΧΧΙΥ͂ 

1. 2. 
Ἱπποκλῆς Νοιάδ ἀ. Α. ΧΙ 8, 

Υ:..; 
᾿Ιταλέα ὙΠ|Π 2. 
᾿Ιταλὴ ἩἩρακλεία ΝΠ 1. 
᾿Ιφιμέδη ΒΆΪΟΘΙ ἀχοὸν ΧΙΧ, 
᾿Ιώ Ἰηδοῖὶ ΖΝ 11. 
Ἴἴωνες ΧΙ 1: Νίοκθρῃ. 3, ν. 6. 
Ἰωνία ὙΠΊ:. 

Κάδμος Αρθπηογὶβ ἢ, ΧΧΧΙΙ 8. 
καλλιτεκνία ΝΊοΟῦο5Β ΧΧΧΙΠ 1, 
Κάλχος Ὀδυπίογα τὸχ ΧΙ] 1. 

ὥ ὡς 

ἘΚάπρος ᾿Αβῖλθ Ἰοοῦβ ΝΊΘΏ ΘΕ 
ΧΙ 2, ν. 1. 

Κάριος Νίοδθη. ΧΙ 2, ν. 6 (Κάρια 
ἱρὰ λοετρά). 

Κασσαμενός ᾿Ὥγαχ ΧΙΧ, 
καταλεύεται ΡῬιδίάϊοα ΧΧΙ 2, 
καταμαντεύεται Αὐρϑηύβομθ 

Βμοθο ΧΧΧΥ͂Ι 8. 
κατέπρησεν Αβ8βδοη ΝΙΟΌΘ8]1106- 

τοβ ΧΧΧΙΙ 2. 
κατεσόβησε πιοῦηνα εἰς φρέαρ 

ΟἸθοῦοοα ΧΙΥ͂ 
κατέφλεξε μητέρα ΑὙΙΒΟ ΙΒ 

[Καύαρας ὥδιια ὙΠ] βαργδβοσ. 
Καυνία 1 ὅ. 
Καῦνος Μηδ ἢ ΧΙ 1. Νίοδθῃ. 

2, Υ. ὃ. 8; 8. 
-- Ὀαγίαθ υτῦβ 1 1. 4; ΧΙ 8. 
Κεβρήν Ττοδάϊβ ἤπτηθη (Ο6πο- 

68 0.) ΓΝ 1. 3. 
Κελαινώ Οδαμπὶ τποπ8 ΝΊΟΘΒΙ. 

ΧΙ 2, ν. 2. 
Κελτική ΨΙΠΠ2. 
Κελτίνη Βτοίαμπηϊ ἢ, ΧΧΧ. 
Κελτοί Υ111 2. ΧΧΧ, 
Κελτός Οο]ίατυπι ἄὰχ ὙΨΠηΠ 8. 
- Ηβγουϊὶβ ἢ ΧΧΧ. [4. ὅ. 
κήρυξ πέμπεται ΤΥ͂ 4. 
Κίος Βι ηγπῖαθ υ8 ΧΧΧΥ͂ΤῚ. 
Κίρκη ὅ80115 ἢ ΧΙ 1, 3. 
Κίχυρος ΟμΒδοπυμιτοριϑ ΧΧΧΙ 
-- ΒΡ ατὸ8 ΧΧΧΙΠ 8, [1. 
Κλείτη Μεοτορὶβ ἔ. ΧΧΎΠΙ. 
Κλεῖτος ΤΏταχ ΥὙἹΙ 9. 8. 4. 
Κλεόβοια ἀχὸ ΧΙΥ͂ 1. 2. 
Κλεώνυμος Τι,ΔΟΘἀ ΘΒ ΟΥ τι 

τὸχ ΧΧΠῚ 1. 2. 
κληῖδας ὑποχλίςςατα πυλάων 

Ριβιαῖοα Π.. ὁ. ΧΧΙ 2, ν᾿. 11. 
ἈΚλύμενος Ἴο]61 ἢ, ΧΤΠ 1. 8. 
Κορίνϑιοι ΧΥΠ 1; ΧΧΥΠΙ 1. 
Κόρινθος Α. Α. ΧΙΝ 8, ν. 9. 
Κορνήλιος Γάλλος ρῬοοία ρῥγαθῖ. 
Κόρυϑος Ῥαγϊαὶθ ἢ ΧΧΧΙΤ 1, 

ΝΙοδηᾶ. 2, γ. 1 (Κορύθοιο). 
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κρέα τοῦ παιδὸς παρατίϑησι 
τῷ πατρί Ἠδτραίγοα ΧΙ ὃ. 

κρήνη (Ἐχενηίς) ΧΙ 8:ἀπὸ δα- 
χρύων ῥεῖ (Βυβλίς) ΧΙ 4. 

Κρῆτες ΧΧΧΥ 1. 
Κρήτη ἴπβη]α Υ' ὅ. 
Κρητικός ΧΧΧΥ 1. 
Κρητιναῖον ΕΙΡΒΘΕῖδΘ ΓΘρΡΊΟ Υ ὅ. 
Κροῖσος Τ᾿ γάοταμα τὸχ ΧΧΠΙ͂, 
ἔκτισεν : Ογϑύϊπαθυχ ᾿ΘορραΒ 
Υ ὅ; Οδυμυμι αὐῦθιι δυπι8 
ΧΙ 2. 8; ΟἸΟΒγγασα ὑγθθπιὶ 
Ομδομοβ ΧΧΧΙΪ 8. 

Κυάνιππος ΡΒδΥγδοΙΒ ἢ, Χ 1.2. 8. 
Κύδων Ἐπ] τηθμ68 Ὁ. ΧΧΧΥ 1. 

ᾧ, 83. 
Κύξικος Αθποὶ ἢ, ΧΧΥΊΠΠ. 
ἐν κυνηγίᾳ τλῤῤιν Ῥμιη]ούῥα8 
ΧΧΧΙΠῚ 

Κύπρις 1. ς, ΧΧΙ 2, ν. ὅ. 
ἘΚύπρος Νίοδθη. ΧΙ 2, ν. 6. 
Κῦρος Ῥούβαζυσα τσ ΧΧΠ, 
κύνες διεσπάραξαν ΤιΘΌΘΟΠΘ ἢ 

Χ 8; κ᾿ ἀδφσαννεν Ατρϑῃ- 
ἔβοπθβ ΧΧΧΥ͂Ι 

κώδων ὙΠ 2. 

λᾶας μυλακρίς Α. Α. ΧΙΝ 8, 
γ. 81. 

“ακεδαιμόνιοι ΧΧΠΙ 1. 2. 
“ακωνική ΧΥ͂ 1. 
Λάμπετος 1.. ο. ΧΧΙῚ 2, ν. 1 
λαμπτήρ (σημεῖον) ΙΧ 4. 
“αοδίκη Ῥυϊδὶ ἔ. ΧΥ͂Τ 1. 2. 8. 
“Λάρισα Ρίαβϑὶ ἢ ΧΧΎΠΙ. 
λάφυρα Ττοϊδηδ 1 2. 
λείψανα Πενϑέως ΧΧΧΊῚ! 8. 
“έλεγες Οδτῖαθ σθμβ ΧΙ 8. 
Λελεγήιον αἷμα Α. Α. ΧΙΨΥ 8, 

γ. 21. 
Λεπέτυμνος Ηϊοοίδομβ ᾿. ἴ,.. Ο. 

ΧΧΙ 2, ν. 2. 
“Λέσβος πὰ] ΧΧΙῚ; ΧΧΥΤ 1.8. 
«“Μεύκιππος Οδποτηδὶ ἔ, ΧΥ͂ 2, 8. 
- Χδιύμὶῖ ΕΠ 1. 8. ὅ. 6. 
«“ευκοφρύη Μαπατοϊγέϊ ἢ Υ 6. 

“Μευκώνη ΤΏΘΒΒΑ]8 Χ 1. 8. 
ἐληέξοντο 8.61}15 οὐ Οββδιηθητβ 

ΧΙΧ. 
“Μητώ ΧΧΧΠΙ͂Ι 1. 
λιθάδεςει θαμινῇειν ἀράςςεται 

Ῥιβιάϊοα 1.. 6. ΧΧΙ 2, ν. 31. 
λούεται ΑΡΏΠΘ οὑτα νἹΤρΡΊΠΙ θῈ8 
ΧΥ 3. 

“Μύκαστος Οτοίθη815 ΧΧΧΥ͂ 1.8. 
“ύκιοι Υ 1. 
“Μύρκος ῬΒοτοπαοὶ ἢ, 1 1. 2. 4. ὅ. 
λύτρα ἀράοτυπὺ ΜΊ]6511: αδ]αὐβ 

ΥΠ] 2; Χαμπίμυβ ΟοἸίο ΥΠ1| 4. 

“Πα ΠΘΌΘΟΡΒΥγ 68. ἢ. 

“Μασσαλία (1118 6 τὺβ ΨΠΠ 2 
μάχη : ̓αΐον ΑΘΌϊαΙ τα οὐ γε. 

οαμ 1 ὅ; πίον ΞΙΒοπθτὰ οὐ 
ῬΆΊ]ΘΠμ68 ῬΥΌΟΘΟΒ ΥἹ 1. 

ὑπὸ μέϑης ἔκφρονες: Τυτοὺβ 
18: ΜηΘΒΙ ΤΒΑΥρΘ}118 ΙΧ 4; 
Οτΐου ΧΧ; Ηἱρραγίυβ ΧΧΙΥ͂ 

Μελιγουνίς ἴπϑα]ω Π 1. [2. 
Μέλιςςος Οοτγπύμὶὰ8 Α. Α. ΧΙΥ 

8, ν. 7. 
μεταβάλλεται ΟΔ] Ομ ὰ8 [εἰς σῦν] 
ΧΙ 2; Ηδγραϊνοᾶ εἰς χαλ- 
κέδα ὄρνιν ΧΙΠῚ 4: Ῥδρθπθ 
εἰς δάφνην ΧΥ͂, 4. 

Μήθυμνα μορούγημηϊ ὉΧΟΥ ἴω. ο. 
ΧΧΙ 2, ν. 83. 

-- [6801 υὐ8 ΧΧΙ 1. 
ΜἭηϑυμναῖος ΧΧΙ 1. 
μῆνις ᾿ἀφροδίτης Υ 2. 
μηνυτής Υ 8, 
ΜΜιλησία ἴοττα ὙΙΠ΄1. 
Μιλησίδες ΧΙ 4. [ΧΎηΠ11. 
Μιλήσιοι ΤΧ 1. ὅ. ὁ; ΧΙΥ͂ 1- 
Μώητος ἈΡΟΙΠΠπἰΒ ἢ, ΧΥῚΠ 1. 
-- υσῦ8 ΥΠΠ 1. 
μίτραι ΙΧ 6; ΧΙ 4. 
μνηστῆρες: Υ 8; ῬΆΠ]Θη68 ΥἹ 9. 
μνηστηροφονία ΠΙ 1. 
ΜΜούνιτος ΛΑοδτηϑη 5 ἔ. ΧΥ͂Ι 83. 
μυλακρὶς λᾶας Ἀ. Α. ΧΙΥ͂ 8, ν. 81. 
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Νανίς Οτορεὶ ἢ ΧΧΠ. 
Νάξιοι ΤΧ 1. 4. 1, ΧΥΠΠ 1. 8. 
Νάξος ἴπθὰ]α ΧΥΤΠ 2: ΧΙΧ. 
Νέαιρα Μι]ο581ῖ6α ΧΥΠΠ 1. 2. 
Νειλεῖδαι ΧΙΠ 2; ΧΙΥ͂ 1: Α. 

Α. 8, γν. 1 (Νειληιάδαο); 26 
(Νειλεῖδαο). 

Νικάνδρη Οοτϊπίμϊα ΧΧΥ͂ΙΙ 1. 
Νιόβη Αββδομὶβ ἢ. ΧΧΧΙΤΙ 1. 2. 
νόρος ἐγράφη δρυᾷ Ηοτδο]δοξαβ 
ὙΠ 8. 

νύμφαι: ἀ. Α,, ΧΤΙΥ͂ 8, ν. 11 (ν. 
μαινάς); 22 (νύμφας ἐφυδριά- 
δα); ΧΧ, ΧΧΙΧ 1. 

ἐΞΖάνϑιος Τιουοὶρρὶ νΡ. Υ͂ 1. 8. 4. 
Ξάνθος ΜΙ δὰ ΥΙΠ 1--θ. 
-- δα ΧΧΥ͂Ι 1, 2. 
- γοῖὰβ ΧΧΧΥ 8. 
ξενίζει ίαρυ]αΒ ΤΠ γγοῦτα 1 8: 

ΑΘοΙὰβ Ὀ]Πχϑουα Π 1; Ὑγτίχ- 
τὴϑβ ὉΠ χθπι 11]|1. 

᾽Οδόμαντοι Μεοράοπίαθ ζθῃ8β 
γ[1. 

Ὀδυσσεύς ΤιδοτϊΒ ἢ 1 1. 2; 
ΠῚ 1. 2. 8; ΧΙῚ 1. 2. 

Οἰκούειον ἄςετυ Νίοδοπ. ΧΤ2,γ. 1. 
Οἰνόμαος Ματίϊ5 ἢ, ΧΥ͂ 2. 
Οἰνοπίων Ηδοτὺβ (Ὁ) Ὁ. ΧΧ. 
οἴνῳ ἐδηλήϑη ΒΡ μη ΧΧΙΧ 2. 
Οἰνώνη (ΘὈΥΘΠπἰΒ ἢ, ΤΥ͂ 1. 8. 4.8; 

ΧΧΧΙΤΥ 1. 2. 
Οἰταῖοι ΧΧΥ͂ 1͵ 
Ὄλυνϑος ΤὨγδοϊδΘ ἃγῸ8 ΧΥ͂Ι 8. 
ὁμηρεύει Απίμπουβ δρᾷ Ῥῃο- 

Ὀίαμα ΧΙΥ 1. 
ὁρκέοις κατεδήσατο ΟΔΙΟΒυτ 

Οἴγοθ ΧΙ 8. ἘΞ 
ὄρμος ᾿Εριφύλης 1, 
Δ ολμοῖ Θχυχαπύυγ Οτἱομῖ ΧΧ. 
ὄφις ἀνεῖλε Μυπίζυτη ΧΥῚ 8. 
ὄψιν μεταβάλλει Ἠδτρα]γοῦ εἰς 

χαλκίδα ὄρνιν ΧΤ1Π 4. 

Παγκρατώ Ἠδ]οοὶ ἢ, ΧΙΧ. 
παλλακὶς βασιλέως ΧΥ͂Ι 8. 
Παλλήνη ϑιϊμομίβ ἢ, ΥἹ 1. 8. 4. 
παραπλὴξ γίνεται ΟΔ]ΟΒυ8 ΧΠ: 

π. νοῦ καὶ φρενῶν Ῥογϊδπάτυβ 
ΧΥΙῚΙ ὅ. 

πάρδαλις ΧΧΧΤΙ 2. 
περὶ παρϑενίας ἀπεμάχετο Αγτὶ- 

αἷο ΧΧΥῚ 2. 
ΤἸΤειρήνη ΟοΥηίῃὶ ἔοπβ Α. Α. 

ΧΙΝ ὃ, ν. 8. 
Πεισιδέίκη Μοίμγτηπδοα ΧΧΙῚ- 

ΠΟ. ῶ, γν. 1. [2. 
Πελοπόννησος ΧΥ1.ΧΙΧ  ΧΧΙΙΠ 
Πενϑεύς ἘΙΟΗϊοπὶΒ ἢ ΧΧΧΙῚΙ 8, 
πέρδιξ ΧΙΥ͂ 9. 
Περίανδρος ΟοΥπηὐμὶ ἐγγϑηπὰβ 
ΧΥΠ 1. 8. 4. 6. 

περόναι ΥἹ 8. 
περιέρρηξαν τυἱτρίηθ8 Τιδυοῖρ- 

ἃ ΧΥ͂ 8. 
Πέρσαι ΧΧΙΙ. 
Περσεύς Ὠατάαδηὶ τοχ ΧΥΤ 1, 9, 
ἸΤηλείδης ἴ.. ο. ΧΧῚ 2, ν. 1; 

γ. 19 (ΤΤηλεῖδαο). 
Πηνελόπη ἸοαΥτὶ ἕ, ΠῚ 9, 
πηροῦται ὨΑΡΒΗΐΒ ΧΧΙΧ 2. 
Πίασος Τιατῖθαθ ». ΧΧΥ͂ΊΙΙ. 
ἐπολέμησεν Ἡγρδβίογθοῃ Ναχὶΐβ 

ΧΥΠΙῚ 2. 
πόλεμος πίον Θταθοοβ δὲ Ττο- 

ἴᾶπιοβ 1Υ̓ 8: ᾿ἰηΐθυ Ναχῖοβ οὖ 
ΜΊ]Θβῖο8 ΙΧ 1. 

πόλις εἰς τἀρχαϊον καϑίσταται 
(Βδγβοῖθα) ὙΠ] 8. 

Πόλυβος ΟοΥῖπίμὶ τοχ ΧΧΥ͂ΙΠ 1. 
Πολυκλῆς Ναχίαβ ΙΧ 6. 
Πολυκρίτη Ναχίδ ΙΧ 1. 8. ὅ. 6. 
Πολυμήλη ΑΘ0]1 ἢ, Π| 2. 
ἐπόρϑουν Οα]αἰδθ]οπίατα Υ1Π1|1, 
Πρίαμος Ἰιδοταθαοηΐβ ἢ ΤΥ 1. 
πρόβατα συνδεδεμένα ὙἹΠΙ 8. 
προδοσίαι: ΜΙ]οΐὶ ΙΧ 83. Μο- 

ἐμγτημδθ ΧΧΙῚ 2. ϑβαγάϊαμαῃ 
ΧΧΙΠ. 

Προμέδων Ναχίὰβ ΧΥ͂ΠΙ 1, 
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Προνοία (4ϑηνᾶ) ΧΧΥ͂ 1. 
προστάτης Οἰταίων Αὐἱδίοῃ 
ΧΧΥ 1. 

πρυτανεῖον Ναχὶ ΧΥ͂ΠῚ 2. 
πρωτεύων Κρητῶν ΔρίθΙυβ 
ΧΧΧΥ 1. 

πυράν ΘοχΒίγυχιὺ διύμοι ΥὙἹ 4: 
Ογδηῖρρυβ Χ 8. 

Πύρρος ἘρΙΥὶ τὸχ ΧΧΠΙ 2. 

ἹΡῆσος ϑιχγταομὶβ ἢ. ΧΧΧΥΙ 1. 
ὡ, 4, 

- Ττοδάϊβ θυσηθη ΧΧΧΥῚ 4. 
ἔρριψεν ἑαυτὴν εἰς ϑάλασσαν 

ΑἸοῖποο ΧΧΥ 8: ἀπὸ πέτρας 
Νιορο ΧΧΧΙΠ 2. εἰς ποταμόν 
Αὐσθηΐμομθ ΧΧΧΥ͂Ι 4. 

ἔρριψεν εἰς ϑάλασσαν Ἀρτιαΐοη 
ΤΥ Ὀ6]ὺ5 ΧΧΥῚ 2. 

ἱΡοιώ ϑιΆΡΒΥ ἢ 1 4. 

Σάμιος ΧΧΥΤΙ 1. 
Σάρδεις Τιγάϊαθ αὐο8 ΧΧΙ]. 
ΖΣάρδιοι ΧΧΙΠΙ. 
σημεῖον (λαμπτήρ) ΙΧ 4. 
Σιϑόνιος ΧΙ 4. 
Σίϑων ῬΑΊ]6π65 Ὁ. ΥἹ 1. 4. 
Σικελία 111. ΧΧΙΧΣ 1,2. 
Σικελοί 111. 
Σκέλλις ΤΏγταχ ΧΙΧ. 
σκεῦος χρυσοῦν ΧΙΥ͂ 8. 
στάσις ἐγγίνεταιπολεμίοις ΧΧΤΠ 
Στάφυλος ΒδρΟΙΣ ἢ 1 8. 4. [2.Ψ 
ΖΣτρογγύλη (Ναχαβ 1π80]8) ΧΙΧ, 
συμβόλαια ἐν δέλτῳ κατεσφρα- 

γισμένα 1Π 2. 
Συρακόσιοι ΧΧΙΥ͂ 1. 
Συρακοῦσαι ΧΧΙΥ 2. 
σύριγγι δεξιός Δ ρΡΒΩΐ8 ΧΧΙΧ Ί, 
συφεοί ΧΙ] 2. 
σφαγίαξεται Ἐα] τηθη6 ΧΧΧΥ 8. 

Τάναϊς θατηρα ΥἹ 1. 
Τάνταλος Ἰονὶβ ἢ, ΧΧΧΠΙῚ 1. 
τάφον ἔχωσε Ὀϊτηοοῦθ8θ. ἀχουΐ 

ΧΧΧῚ 2. 

Τελαμών Αθδοὶ ἢ. ΧΧΥῚ 1. 8. 
Τελεύς ΟἸγταθηὶ Ρ. ΧΙΠ 1. 
Τέρμερα Τυγοῖαθ υὐῦ8 ΧΧΧΥ͂ 8. 
τιτρώσκεται ῬατὶΒ ἃ Ῥμι]οοἰοίδ 

ΙΝ 8. 
Τραγαςείη ΟρΙαοηὰβ ἢ, ΝΊίοδθα. 

ΧΙ 2, ν. 2. 
Τράμβηλος Το]ΔΙηοη185 ἢ, ΧΧΥΙ 

1. ὡ, ἃ. 

Τροία 111. ΧΥ 8: ΧΧΧΥΤΊ. 4. 
Τροιξήν ΒαορΡΙαΙ5. Ὁ. ΧΧΧΙῚ 1. 
τροχοὶ ἁρματηγοί ὙἹ 4. 
τροφεὺς πρεσβύτης Ν] 8. 
τρυγὼν ϑαλασσία 11] 8. 
Τρῳάδες ΧΥ͂Ι 2. 
Τρῶες ΧΧΧΥΙ ὃ. 
Τρωικός 11 3. 
Τυνδαρίς (Ηδ]6 54) Νιοδπά. 

ΧΧΧΙΨΝ 2, νυ. 8. 
τύραννοι: Ηροτδο]οοΐαγαιμα Υ11 

2; Βυυδουβαυτη ΗἸΡΡΔΥΙΠῸΒ 
ΧΧΊΥ͂ 1: ῬΒΆ]υ5 ΧΧΥ͂ 1. 

Τυρίμμας ΕπὶρρΡθ68 ». ΠΙ 1. 
Τυρρηνοί 111. 

ὕδωρ ἐξ οὐρανοῦ ΥἹ 4. 
ὑμεναῖοι ἁρπακτοί ΝΙοδπά, 

ΧΧΧΙΤΨΥ͂ 9, ν. 2. 
γριεύς Ναρύυπὶ ἢ, ΧΧ, 
ὑφῆψεν οἰκίαν ΑΥἰϑίομ!β ἢ 
ΧΧΥ 2. 

Ὑψικρέων Μη]θδῖὰΒ ΧΥΠΙ 1. 
2. ὃ. 

ὙψΨψίπυλος ΤμΘρούγτηπὶ ἢ. ἴω. ὁ. 
ΧΧΙ 2, ν. ὅ. 

φαντάσματα ΥἹ 4; ΧΥΠ ὅ. 
Φάραξ ΤΉΘΒβαὶαβ Χ 1. 
φάρμακα ΧΙ] 2. 
Φάυλλος ὑγγᾶπηυβ ΧΧΥ͂ 1. 3. 
Φεραί ΤὨΘΒβα]αθ γῸΒ Υ' 6. 
Φθία ΤΠ ΘΒ] ᾶθ υγῦ8 [μ. ὁ. 

ΧΧΙ 9, ν. 16. 
Φιλαίχμη (ΟἸΘοθοΘ8) ΧΙΥ͂ 1. 
Φιλοβίη Ῥογβοὶ ἀὑχοὸῦ ΧΥ͂Ι 1. 
Φιλοκτήτης Ῥοθαμεβ ἢ, ΤΥ͂ 8. 
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φιλοκύνηγος ΟΥΔηΐρρυβ Χ 1. [1Δ. γχγρησόμενοι: Ὡγτοὺβ 1 2, ὈΠΙΧΘΒ 
Φίλοττος ΝΟ βιηδγιαθ Χ ΧΧΙΠ] 1Π1. 
Φοβίος ΗἸΡΡΟΟΙ18 ἢ, ΧΙΥ 1. ἃ; χρηστήριον ΧΧΧΥ͂ 2. 

Αι. Α. 8, τ. 1. 168. 26, χῶμα ἔχωσεν Α6}11165 Ττδῖι- 
Φορωνεύς Τιγτοὶ Ρ. 11. 6]. ΧΧΥ͂Ι 8. 
Φρύγιος ΜΙ]οὐϊ τὸχ ΧΙΥ͂ 2. χωρίον ἐρυμνόν Ῥγορθ Ηρτᾶ- 

ΟἸθϑιῃ ΥἹΙ1 2. 
χαλκὶς ὄρνις ΧΠῚ 4. 
Χάονες (Ερ᾿τοία6) ΧΧΧΙΠ 1.8. εἰς ὠμότητα κατέσκηψε Ῥοτῖ- 
Χειλωνές Ἰιϑοοαϑοιηοπὶω ΧΧΙΠ ἀπάτυβ ΧΥΠ ὅ. 
χερνῆτις γυνή ΧΧΥΙ1. [1. Ὠρίων Ἡγτὶοὶ ἢ, ΧΧ, 



ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ ΛΙΒΕΡΑΛΙ͂Σ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΓΟΓῊΗ. 



Οοηδβρθούμβ βιρ]ου απ ΔΒ ὈΙ ΦΟΥΆΠΙ: 

Ρ. -- οοᾶοχ Ῥαϊδίϊπηβ 898 (βΒ8θ0. ΙΧ δαηΐ Χ). 
Βαβί. .-- Βαβύϊυβ (ϑρ βύ. οὐἱῦ. βαρϑ πίομ. [1ῦ., Ρασίμ. οὐ 

Αὐβδίδϑη.᾽ [Ιἀρβίδθ 1809). 

ΒΟΙΚ. --- ΒΟΥ ΚΟ] (θα. 1. 1074: 6ἃ. 11, 1677). 

ΒΙ. --- ΒΙυτηῖυβ (46 Απἰοπῖπο 1,10. ἘΕΥϊβίησαθ 1892). 
621]. -- ἀδὶϑὰβ (θα. 1678). 
Κο. --- Κοομίυβ (θᾶ. 1882). 
Μία. -- Μααν]. 
Δα. -- Μυποίοῖιβ (θα. 1675). 

Ν, -- ΝΘΌΟΘΚΙΙ οοπίθοίαχαθ, αὐδ8 ΡΣ 11ὐθγαβ τπθοῦτῃ Θοτι- 

ταυπϊοϑαϊῦ, 

θά. -- Οἄογὰβ ((ἃ6 Απίομπϊηο 1,10. Βομμηδα 1886). 

6 η. --- Οὐΐο ϑοβηθι ἀΘ18. 

ΥοΥ. --- ουβουκίυβ (θα, 1174). 
οί. --- ΥΥ οβίθσσαδῃηπυβ (θᾶ. 1848 ἴῃ ΜυὐβοΟρΎΔΡἢΪ8Β συϑθοὶθ 

Ρ. 300---288). 
ΧΥ]. -- ΧγΙαπᾶθν (θα. ῥυῖπο. 1668). 

ὕποῖβ αὐδαταξ!β [7 οἰτουταβδθρύδ βαπῦ, αὰ886 Θἰοϊθπαδ, 6 

οομίοχθα 6886 υἱαθοδηύαν, ἔγϑοῦϊβ ζ δ᾽ αὐ8 ἴῃ ΠΠΌΤῸ τη8. ααϊ- 

θη ομΐβϑῶ δαὺ 6Χ δ] οσαμι δῦ ΟΣ ποβύτω οοπιθούατα δααθηαἃ 

ογϑηΐ. 

Θυδϑουτηαᾳὰθ ογθοίϊβ Εὐύθυὶβ ἀθβοσιρύα βαπὺ, δῸὺ Απίοῃσηο 

ΤΠ ΛΌΘΓΔΙΣ αἰϊθμὰ βυμύ. 



Ταρυϊα ΔΥραη θη ΡΥΊΟΥ. 

Ιῃ ἔγομπίθ [0]. 1897 οοὔ, ῬΑ]. Ἰοριθυν ᾿πβουιρίϊο 

ΑΝΤΩΝΙίΝνΟΥ ΛΙΒΕΡΑΛΙΓ (ἀθϑβὺ δθο.) 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΚΕΩΝ, (ΥΝΑΓΩΓΗ͂. 

δυσαϊδαγ ἃῖο ἱπᾶοχ ἔϑυυ]άγασα Απῦ. 110. [Ππὖ. ᾳ. ἃ. πιδΐπβο. 

Θοχϑγϑῦύυβ]: 

α΄ --- πελειάς ὁ" --ἰἰξία 

β΄ --- μελεαγρίδες 
χλωρίς 

γ΄ - ἱέραξ ἀκαλανθίςε 

ε΄ ---- αἰγυπιοί 
Μρλῳ 

πῶῦγξ 

αἰγιθαλλός (ϑαρτα α]ὕ. ι , δρακοντίς 

ἱπάποϊυδβ 800.) γος μέγα 

ς΄ -- αἰετός μα 

μον ια΄ --- ἁλιαιετός 
ζ΄ --- ἄνθος 

π νὰν 

εὐνόννῳ 
χελιδών 

ςχοινεύς 
Ἔχων 

ἄκανθος ἐποὼ 

εὐρρόβνκοας 
πελεκάς 

συ ιβ΄ --- κύκνοι 
κορυδός ἐν πο ἐρμγχηξ 

θ΄ --- ἠμαθίδες μα 

Καλυμβις 
ὀρχῖλος 

ἴυγε 
αἴθυια 

κεγχρίς ιε΄ --- γλαῦξ 
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ιε΄ --- βύεςα κ΄ --- πίφιγξ 
χαραδριός αἰγιθαλλός(γυγβὰ8 ΒΌΡΓ δ, 

νυκτικόραξ αἰῦ. τ ΘΥαΒ8 800.) 

ις΄ --- γέρανος ἅρπη 

ιη΄ --- ἠέροπος ἅρπαςος 
ιθ΄ --- λάϊος κα΄ --- «τῦξ 

κελεός λαγῶς 

κέρβερος τῦψ 
ἀιτωλιός ἴπνη 

κ΄ -- ὑπαίετος (1 ἴῃ ΥΆ 8.8) κβ΄ -- κεράμβυξ 

κόραξ κδ΄ --- ἀεκκαλαβός κ᾿ Ἐπ 

Βϑιαυα ἀθβαμὺ. Ὑοοθ ἀςκαλαβός ἀφδὶπλῦ [0]. 1897, Ἐπχ- 

οἰριθαν ϑαΐθμι μοο ἔγαβύυ]υτα ᾿πᾶϊοὶβ Δ] θυῸ Ῥ]Θηΐοσθ ποὺ ἀθοὺγ- 
ἰαΐο Ἰαύθγουϊο, ααἱ οομ μοῦ 01118 1905 οὐ 1901 οοὐϊοὶβ Ῥα]ὰ-- 
{ἴπη1 δαπθ ἴρ86 αἀυοαὰθ 1100. τηδίπβο. Ρϑυβουιρῦμβ δβῦ. 

Τάρυ]α ἀΥρσαχιθηθὶ αἰ ύθγδ. 

α΄ -- Κτήουλλα εἰς πελειάδα (πελιάδα ΡῚὴ μετὰ (μετα Ρ) θάνατον. 
, 

β΄ -- αἱ Μελεάγρου ἀδελφαὶ εἰς μελεαγρίδας. 

γ΄ --- Ἰέραξ εἰς ἱέρακα. 

δ΄ --- Κραγαλεὺς εἰς πέτρον. 
ε΄ -- Αἰγυπιὸς καὶ Νεόφρων εἰς αἰγυπιούς, Βουλὶς (βουλις Ῥ) 

εἰς πώυγγα, Τιμάνδρη εἰς αἰγίθαλλον (οἸ]ἐπι πα]. 50}]}. δοα. 

Ρτχδθαϊία οχαῦ, αὐἱ απὸ ἱπᾶπούμβ οϑὺ δὖὺ ἐσδηῃβὶαῦαβ 1 

διηὐθ ρα] Ἰτα 81). 

ς΄ --- ΠΤερίφας εἰς αἰετόν, ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς φήνην. 
ζ΄ --- Ἄνθος, Ἐρωδιός, (χοινεύς, ΑἌκανθος, ᾿Ακανθυλὶς εἰς ὄρνεα 

ὁμώνυμα, Αὐτόνοος εἰς ὄκνον, Ἱπποδάμεια εἰς κορυδόν, ὃ 

ἀκόλουθος Ανθου εἷς ἐρωδιὸν ἕτερον. 

η΄ -- Λαμία ἢ (ἡ Ρὴ) (ύβαρις εἰς πηγὴν ὁμιύνυμον (ύβαριν. 

θ΄ -- αἱ Πίερος {πίξῥος Ῥὴ θυγατέρες εἰς ὄρνιθας ὁμωνύμους 

ἠμαθίδας: ἔςτι δ᾽ αὐτῶν ὀνόματα τάδε’ κολυμβίς, ἴυγξ, 

κεγχρίς, κίςςα, χλωρίς, ἀκαλανθίς, νῆςςα, πιπί, δρακοντίς. 
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ι΄ -- Λευκίππη, ᾿Αρείππη, ᾿Αλκαθόη, Μινύου θυγατέρες, εἰς νυκτε- 

ρίδα, γλαῦκα, βύζαν. 

ια΄ --- ἸΤΤανδάρεος εἰς ἁλιαίετον, ᾿Αηδὼν καὶ Χελιδονὶς εἰς τὰ 

ὁμώνυμα ὄρνεα, ἡ δὲ μήτηρ τῆς ᾿Αηδόνος εἰς ἀλκυόνα, 

ἀδελφὸς ᾿Αηδόνος εἰς ἔποπα, ἸΤολύτεχνος ὁ ἀνὴρ αὐτῆς 

εἰς πελεκᾶνα. 

ιβ΄ - Κύκνος {ὁ δἀᾶάον ᾿Απόλλωνος καὶ Θυρίη ἡ μήτηρ αὐτοῦ 

εἰς κύκνους. 

ιγ΄ --- ᾿ἰλεπαλὶς εἰς ξόανον μετὰ θάνατον. 

ιδ΄ --- Μούνιχος εἰς τριόρχην καὶ Ληλάντη ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς 

πιπώ, τῶν παίδων αὐτοῦ Αλκανδρος εἰς ὀρχίλον, Μεγα- 

λήτωρ εἰς ἰχνεύμονα, Φιλαῖος (ἀθοδὺ 860. 'π ΡῚ εἰς κύνα, 

Ὑπερίππη εἰς αἴθυιαν. 

ιε΄ --- Μεροπὶς εἰς γλαῦκα, Βύεςεςα εἰς ὁμιύνυμον ὀρνιθάριον, 

ἔἼἌγρων εἰς χαραδριόν, Εὔμηλος εἰς νυκτικόρακα. 

ις΄ --- Οἰνόη εἰς γέρανον. 
ιζ΄ --- Λεύκιππος ἐκ θηλείας εἰς ἄρρενα. 

ιη΄ --- Ἠέροπος εἰς ὄρνιθα ὁμώ | νυμον. 01. 1901 

ιθ΄ --- Λάϊος, Κελεός, Κέρβερος, Αἰτωλιὸς εἰς ὁμωνύμους οἰωνούς. 

κ΄ --- Κλεινὶς εἰς ὑπαίετον (800. ἴῃ τ88.), Λύκιος εἰς κόρακα, 

᾿Αρτιμίχη εἰς πίφιγγα, Ὀρτύγιος εἰς αἰγίθαλλον, “Ἄρπη 

καὶ Ἅρπαςος εἰς ὁμωνύμους ὄρνιθας. 

κα΄ --- ΤΠΤολυφόντη εἰς ε«τύγα, Ὄρειος εἰς λαγῶν, ἼΑγριος εἰς γύπα, 

ἡ θεράπαινα αὐτῶν εἰς ἴπνην. 

κβ΄ --- Τέραμβος εἰς κεράμβυκα. 

κγ΄ -- Βάττος εἰς πέτρον. 

κδ΄ --- ᾿Ακκαλαβὸς εἰς ζῷον ὁμώνυμον. 

κε΄ --- Μητιόχη καὶ Μενίππη εἰς ἀςτέρας κομήτας. 

κς΄ --- Ὕλας εἰς ἠχώ. 

κζ΄ --- Ἰφιγένεια εἰς δαίμονα καλούμενον Ὀρειλόχην. 

κη΄ -- Τυφῶν εἰς διάπυρον (μαθο ἐτία ἀθτθῶ πὶ ταβυσα 60}]. βαηῦ 

ἴῃ Ρὴ μύδρον, ᾿Απόλλων εἰς ἱέρακα, Ἑρμῆς εἰς ἴβιν, Ἄρης 

εί 
εἰς λεπιδωτὸν ἰχθύν, Άρτεμις εἰς αἴλουρον (αἴλουρον ΡῚ)), 

Διόνυςος εἰς τράγον, Ἡρακλῆς εἰς ἕλλον, Ἥφαιςτος εἰς 

βοῦν, Λητὼ εἰς μυγαλῆν (Δοο. ἀροδῦ ἴῃ Ἀ.. 

κθ΄ --- Γαλινθιὰς εἰς γαλῆν. 

ΜΥ ΒΟμτΑΡ: αἀταθοὶ. 11, σι 
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λ΄ --- Βιβλὶς εἰς ἁμαδρυάδα νύμφην ὁμώνυμον. 

λα΄ --- Μεςςάπιοι παῖδες εἰς δένδρα. 

λβ΄ --- Δρυόπη εἰς αἴγειρον. 

λγ΄ -- ᾿Αλκμήνη εἰς λίθον μετὰ δνανον: 

λδ΄ --- (μύρνα εἰς δένδρον ὁμώνυμον. 

λε΄ --- βουκόλοι εἰς βατράχους. 

λς΄ --- ΠΠανδάρεος εἰς πέτρον. 

λζ΄ ---- Δωριεῖς οἱ μετὰ Διομήδους εἰς ὄρνιθας μετὰ θάνατον. 

λη΄ --- λύκος εἰς πέτρον. 

λθ΄ ---- ᾿Ἀραινόη εἰς λίθον. 

μ΄ --- Βριτόμαρτις (βριτόμαρ ||; μαρτις Ρὴ εἰς ξόανον "Αφαιαν. 

μα΄ --- ἀλώπηξ καὶ κύων εἰς λίθους. 



1. Κτήευλλα. 
οοἃ. Ρ4]. [Ἱετορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων τ΄.] (01.191 ὁ 

ἈΚτήσυλλα ἐγένετο Κεία τὸ γένος ἐξ ̓ Ιουλίδος ᾿4λκι- 

δάμαντος ϑυγάτηρ. ταύτην ἰδὼν Ἑρμοχάρης ᾿4ϑηναῖος 
5 χορεύουσαν Πυϑίοις περὶ τὸν βωμὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος 
ἐν Καρϑαίᾳ ἐπεθύμησεν αὐτῆς καὶ ἐπιγράψας μῆλον 
ἔρριψεν ἐν τῷ ἱερῷ τῆς ᾿Δρτέμιδος, ἡ δὲ ἀνείλετο καὶ 
ἀνέγνω" (2) (ἐπλεγέγραπτο δὲ ὅρκος κατὰ τῆς ᾽Δρτέ- 
μιδος ἦ μὴν γαμηϑήσεσϑαι Ἑ,ρμοχάρει ᾿4ϑηναίῳ. ἡ 

τὸ μὲν οὖν Κτήσυλλα ἀπέρριψε τὸ μῆλον αἰδεσϑεῖσα καὶ 
χαλεπῶς ἤνεγκεν [ὥσπερ ὅτε Κυδίππην ᾿“κόντιος ἐξ- 

ηπάτησεν]! (3) ἙἭ, ρμοχάρει δὲ αἰτησαμένῳ κατήνεσε 
τὸν γάμον ὃ πατὴρ ὃ τῆς Κτησύλλης καὶ ὥμοσε τὸν 

᾿Απόλλωνα τῆς δάφνης ἁψάμενος. ἐπεὶ δὲ διῆλθεν ὃ 
ις τῶν Πυϑίων χρόνος, ᾿Δ4λκιδάμας ἐκλαϑόμενος τὸν 

ὅρκον, ὃν ὥμοσεν, ἕτέρῳ συνῴκιξε τὴν ϑυγατέρα. 
(4) καὶ ἡ παῖς ἔϑυεν ἐν τῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἱερῷ. χα- 

Αἀποί. οΥὐἱΐ. 8. οὗ Βομη. ΝΙο. ῥ. δ7 5αα. ἀ6 ἔβθαϊα αἰᾶθ 
Ῥυῖκ, “46 Οδὶ ἰπβα]αθ τοῦδ᾽ ΒοΙῸ]. 1892 Ρ. 19 ποὺ. 2 ὅ περὶ 

ΨΜαογ.: πὰρὰ Ρ 8 (ἐπλεγέγραπτο Μᾶ.: ἐγέγραπτο Ῥ κατὰ 
ἴῃ Ρ οὈ] ὐογαύαμῃ τϑβϑυϊαϊῦ ΧΥ]. 11 [ὥσπερ --- ἐξηπάτησεν] 
εαὐροίθ ρ]οββθιηῶ θχρυμχιὺ ΗΘΙΌΒΟΤαΒ ἴῃ Ηθυτηδδ 0]. ΧΙΠ ῥ. 817. 
Τὴ σοὐϊοὶβ τηδρηθ δὰ Πᾶθὸ Ὁθῦρα δαἀβουϊρίσμῃη δῦ 516, τα 
(ῇ (-Ξ- ση) αυοᾶθ οἵ, ἀαὐβοβχία, Νϑαρ Ηρα 610. 98 γρ. 1 Ρ. 380 
18 ὁ πατὴρ [ὁ] τῆς Κτ. Ν. ὥὦμοσεν Ῥ 10 συνῴκισε Βτοθη- 
βἰραξιαβ (818. ἃ. Τπίθγβυοῃ. τὰ Οὐ] θομ, 1 ᾿. 96), 5864. οἵ, Β]. 
Ῥ. 12 11 ἡ μὲν ἔϑυεν ἀο]οία ἀοοθ παῖς ΕὈὨ ΘΙΠ118 

δῈ 
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λεπῶς δὲ φέρων ἙἭρμοχάρης ἐπὶ τῷ τοῦ γάμου δια- 

μαρτεῖν εἰσέδραμεν εἰς τὸ ᾿Αρτεμίσιον. καὶ ἡ παῖς 

αὐτὸν ἰδοῦσα κατὰ ϑεὸν ἠράσϑη καὶ συνϑεμένη διὰ 

τῆς τροφοῦ διαλαϑοῦσα τὸν πατέρα νύχιος ἀπέπλευσεν 

εἰς τὰς ᾿άϑήνας καὶ γάμος ἐπράχϑη τῷ Ἑρμοχάρει. 

(Ὁ) τεκοῦσα δ᾽ ἡ Κτήσυλλα καὶ χαλεπῶς ἐκ τοῦ τόκου 
διατεϑεῖσα ἐτελεύτησε κατὰ δαίμονα, ὅτι ὃ πατὴρ αὖ- 

τῆς ἐψεύσατο τὸν ὅρκον. καὶ τὸ μὲν σῶμα κομήσαντες 

ἔφερον ὅπως κηδεύσωσιν, ἐκ δὲ τῆς στρωμνῆς πελειὰς 

ἐξέπτη καὶ τὸ σῶμα τῆς Κτησύλλης ἀφανὲς ἐγένετο. 
(0) χρωμένῳ δ᾽ ἙἭ ρμοχάρει ὃ ϑεὸς ἀνεῖπεν ἱδρύσασϑαι 

ἱερὸν παρὰ τοῖς ᾿Ιουλιήταις ἐπώνυμον [᾿“φροδίτης ] 

Κτησύλλης" ἔχρησε δὲ καὶ τοῖς Κείοις. οἵ δὲ ϑύουσιν 

ἴοϊ. 1915 ἄχρι νῦν, ᾿Ιουλιῆται μὲν 1᾿Δφροδίτην Κτήσυλλαν ὀνο- 

μάξοντες, οὗ δὲ ἄλλοι Κτήσυλλαν “Εκαέργην. 

Π. Μελεαγρίδεε. 

[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων γ΄. 

Οἰνεὺς ὁ Πορϑέως τοῦ "ἄρεως ἐβασίλευσεν ἐν Κα- 
λυδῶνι καὶ ἐγένοντο αὐτῷ ἐξ ᾿Αλϑαίας τῆς Θεστίου 

1 τοῦ γάμου Μὰ. (οὗ, ῥγδρῖ. οἀρ. 1Π): τούτου Ῥ ταύτης ἀυ- 
Ὀϊαηῦον Οα. γάμου Ν. 8 κατὰ ϑεὸν Μα. (οὗ, Οἀ. Ρ. 1 ρΡτοχχ.): 
κατὰ ϑεῖον Ρ ἀΑ νύχιος Ν. οἰ ΒΙ].: νύχιον Ῥ., οαϊὰ8 ἸΙΌΓΔΥΙᾺΒ 
Ῥούρϑσϑιῃ αἰβύϊηχιῦ τὸν π. νύχιον, ἀπέπλευσεν 8 κομήσαντες 
Βουκ.: κομέσαντες Ῥ κοσμήσαντες ἰάθιι ΒοΙκΚ. οὐ 7δοοῦβιαβ ἴῃ 
Θρβθη) Ηδ]. 1806 ἢγ. 281 9 κηδεύσουσιν ΤΔΟΟΌ 518 ἴῃ δα, 
δ ῃΐτη. ἴῃ Αἴπθη. Ρ. 2388» 11 ἀνεῖλεν Ν. τη Μό]. ατ.-ομμ. ὑϊγέβ 
ἄὰα Β0}}. ἀθ 1᾿δοδὰ. ἀθ ϑ0.- Ῥέθθγβθυσρ 00]. ΠῚ ν. 482 βαα.: 568 
ἀνεῖπεν (Ῥ) τοοῖθ ἐπούαγ Β]. ργουοοδμβ δὰ ῬΟ]]. οποι. 1, 17; 
1, 19 12 [᾿ἀφροδέτης] ϑοβη. 1. 1. Ρ. ὅ8 14 ᾿ἀφροδίτην 
Ῥρυϊσοπῖαβ δὰ Α6]. ἀδῦ. δῦ. Ἷ 18: ἀφροδέτῃ ἀπδϑθιβ αἰγρα ]β 
Ἰπο]αυβαμι Ρ ᾿φροδίτῃ δαίθ Ἰουλιῆται ὑγαπβροηϊῦ Βαβϑύ. 1 Κεῖοι 
δὲ Ν. Τοχῦ, οἵ δὲ ἄλλοι Κεῖοι Μὰ. 11 οἵ, βομῃ. Νῖο. Ρ. 89 βαᾳ. 
ἀρ ἔδυ] υ46 βϑαγθθν. “αἴθ Ν᾽ θαρσουβαρ θ᾽ Τ αὐὶοὶ 1880 18 Παρ- 
ϑάονος Βεγκ, (βοἃ οἵ ομπι. 1]. ΧΙΥ͂ 115) 
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(υἱοὶ μὲν» Μελέαγρος. Φηρεύς, ᾿Δ4γέλεως. Τοξεύς, 
Κλύμενος, Περίφας. ϑυγατέρες δὲ Γόργη, Εὐρυμήδη, 
Δηιάνειρα, Μελανίππη. (2) ἐπεὶ δ᾽ ἔϑυεν ἀπαρχὰς 
ὑπὲρ τῆς χώρας, ἐκλανϑάνεται τῆς ᾿Δρτέμιδος. αὕτη 

ἐχατὰ μῆνιν ἐφορμᾷ σῦν ἄγριον, ὃς κατέφϑειρε τὴν 

γῆν καὶ πολλοὺς ἀπέκτεινεν. ἔπειτα Μελέαγρος καὶ 

οἵ Θεστίου παῖδες συνήγειραν τοὺς ἀριστέας ἐκ τῆς 

Ἑλλάδος ἐπὶ τὸν σῦν, οἵ δὲ ἀφικόμενοι κτείνουσιν 
αὐτόν. (8) ὁ δὲ “Μελέαγρος διανείμας τὰ κρέα αὐτοῦ 

τοῖς ἀριστεῦσι τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ δέρος ἐξαιρεῖ γέρας 
ἑαυτῷ. ἄρτεμις δέ, ἐπεὶ τὸν ἱερὸν σῦν ἔκτειναν, ἔτι 

μᾶλλον ἐχολώϑη καὶ νεῖκος ἐνέβαλεν αὐτοῖς. οὗ γὰρ 
παῖδες οἱ Θεστίου καὶ οἱ ἄλλοι Κουρῆτες ἅπτονται 

τοῦ δέρους φάμενοι μετεῖναι τὰ ἡμίσεια τῶν γερῶν 

ᾧ ἑαυτοῖς. (4) [Μελέαγρος (δὲν ἀφαιρεῖται κατὰ βίαν 
καὶ κτείνει τοὺς Θεστίου παῖδας. ἐκ ταύτης τῆς προ- 

φάσεως πόλεμος ἐγένετο Κουρῆσι καὶ Καλυδωνίοιρ" 

καὶ ὃ Μελέαγρος εἰς τὸν πόλεμον οὐκ ἐξήει μεμφό- 

μενος ὅτι αὐτῷ κατηράσατο ἣ μήτηρ διὰ τὸν τῶν 

Ὁ ἀδελφῶν ϑάνατον. (Ὁ) ἤδη δὲ τῶν Κουρήτων μελλόν- 
τῶν αἱρεῖν τὴν πόλιν ἔπεισε τὸν Μελέαγρον ἡ γυνὴ 

Κλεοπάτρα τοῖς Καλυδωνίοις ἀμῦναι. ὃ δὲ ἀναστὰς 

ἐπὶ τὸν στρατὸν τῶν Κουρήτων καὶ αὐτὸς ἀποϑνήσκει 

τῆς μητρὸς ἐμπρησάσης τὸν παρὰ τῶν Μοιρῶν αὐτῇ 
Ὁ δοϑέντα δαλόν᾽ ἐπέκλωσαν γὰρ ἐπὶ τοσοῦτον αὐτὸν 

ἔσεσϑαι χρόνον ἐφ’ ὅσον ἂν ὃ δαλὸς διαμένῃ. 

1 ζυϊοὶ μὲν). Οα. 10 ἀριστεῦσιν Ρ ἐξαιρεῖ Κο.: ἐξαέρει Ῥ 
11 --- ἔχτειναν ([ἰηθἃ ἴῃ γ88.) Ρ 14 ἡμίσεια βομδοῖογ, δα Τιᾶταῦ. 
Βοβ. 611. Ρ. 380 1 ΔΗ Ὑγοβύ. 18 μεμνημένος Ν, 19 αὐτοῦ 
Ἠογηΐὰβ οὔΒ. δᾶ ΑΡΟ]]οα, Ρ. 1 20 κουρητῶν Ρ βΒρᾷ βυρτᾶ ἢ 
ἃ00, ΘΥΆΒΏ5 ΘΟΠΒΡΙΟΙΓΣ 23 χουρήτων Ρ ἴαϊῦ ΟἹ πὶ ΟἸτΟ τη ἤΘΧῈ 5 
ΞΌρτα ὦ 26 διαμένῃ 'ΘΌΟΠΘΥ.: διαμένει Ρ διαμένοι Βαβύ. 
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(6) ἀπέϑανον δὲ καὶ οἵ ἄλλοι παῖδες (οἵ Οἰνέως μαχό- 
μενοι. καὶ πένϑος ἐπὶ Μελεάγρῳ μέγιστον ἐγένετο 

το]. 1955[παρὰ] Καλυδωνίοις. αἵ δὲ ἀδελφαὶ αὐτοῦ παρὰ τὸ σῆμα 
ἐθρήνουν ἀδιαλείπτως ἄχρις αὐτὰς "ἄρτεμις ἁψαμένη 
ῥάβδῳ μετεμόρφωσεν εἰς ὄὕρνιϑας καὶ ἀπῴκισεν εἰς 
“έρον τὴν νῆσον ὀνομάσασα ΜΜελεαγρέδας. () αἱ δὲ 

ἄχρι νῦν [ἔτι] καϑ' ὥραν ἔτους λέγονται πένϑος ἐπὶ 
Μελεάγρῳ φέρειν. δύο δὲ τῶν ᾿4λϑαίας ϑυγατέρων 

Γόργην καὶ ΖὨηιάνειράν φασι κατ᾽ εὐμένειαν Ζιιονύσου 
μὴ μεταβαλεῖν, ὅτι τὴν χάριν αὐτῷ "Ἄρτεμις διδοῖ. 

1Π. Ἱέραξ. 

[Ἱςτορεῖ Βοῖος ὀρνιθογονίᾳ.] 

“έραξ ἐγένετο ἐν τῇ Μυριανδυνῶν γῇ δίκαιος ἀνὴρ 

καὶ ἐπιφανής. οὗτος ἱερὰ ΖΦήμητρος ἱδρύσατο (πλεῖστα. 

καὶ πλείστους αὐτῆς καρποὺς ἔλαβεν. (2) ἐπεὶ δὲ 

Τεῦκροι κατὰ χρόνον τὸν ἱκνούμενον οὐκ ἀπεδίδοσαν 

ἱερὰ Ποσειδῶνι, ἀλλὰ ὑπ᾽ ὀλιγωρίας ἐξέλειπον., χαλε- 
πήνας Ποσειδῶν τοὺς μὲν ἐκείνης {τῆς γῆς» καρποὺς 

ἔφϑειρε, κῆτος δ᾽ ἐξαίσιον ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἐφρώρμησεν 

αὐτοῖς. (8) οὐ δυνάμενοι δὲ πρὸς τὸ κῆτος καὶ τὸν 
λιμὸν ἀντέχειν ἀπέστελλον οἵ Τεῦκροι πρὸς τὸν 

1 ἀπέϑανον -- μαχόμετοι] Οα. ποτὰ οὗ, Κηβδοκίιβ 
ὙΟΟΒΘμβοῖγ. ἢ Κὶ. ῬΒΠ]. 1890 ἢν. 2 Ρ. 88, αἋ] τϑοῖΐθ ροβὺ ὑοο. 

μαχόμενοι Ῥαπούσχη Ῥοπὶ ἰα θοῦ 1 (οἵδ Μᾶ. 8 παρα κα- 
λυδωνέοις (--- [παρὰ] Καλ.) Ῥ οὐ Οἅ. παρὰ Καλ. ἁαο]ἱσὸ 7 ἄχρι 
νῦν [ἔτι] Μὰ. οὗ ῬΒ110]. Ν. 5. 00]. 1 Ρ. 700 Ῥοϑὺ λέγονταε 
γὰϑ. Θχϑίαῦ 'θ Ρ 8 φέρεσϑαι Οα. δύο ἴῃ τᾶ8. Ρ 9 φ'ασὶν 
Ῥ 10 τὴν χάριν αὐτῶι --- -:- Ἄρτ. Ῥ τὴν χ. (ταύτην αὐ. ᾿Α. 

Μὰ. 11 ἱέραξ Ῥ (βἰταῖ ἴον ἃ. 18. οὔ Ὁ. 11,1. 4 14 {πλεῖστα 
ΒΙ. 11 ἐξέλειπον ᾿ἰὐῦ. ο ἴῃ τὰ8β. Ρ 18 ἐκείνης {τῆς γῆς 
Μὰ. ἐκείνης Ῥ ἐκ γῆς Υοτ. ἐκείνῃ ϑομδοῖοσ 1. 1. ῥ. ὅ30 τῆς ἐκέὲ 
γῆς Ἐ- Ὀιίυ0Ε, 

", σι 



ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓῊ. {1 

“έρακα καὶ ἐδέοντο πρὸς τὸν λιμὸν ἐπαμῦναι κἀκεῖνος 
ἔπεμπε [τε] καὶ πυρὸν καὶ ἄλλην τροφήν. (4) Ποσει- 
δῶν δὲ μηνίσας, ἐπεὶ κατέλυεν αὐτοῦ τὰς τιμάς, ἐποί- 
ησεὲεν ὄρνιϑα. ὃς ὀνομάξεται (ἔτι καὶ) νῦν ἱέραξ, καὶ 

δτὸ ἦϑος ἤλλαξεν ἀφανίσας" μέγιστα γὰρ ὑπ᾽ ἀνϑρώ- 
πῶν φιληϑέντα πλεῖστον ἐποίησεν ὑπὸ τῶν ὀρνέων 
μισηϑῆναι καὶ πολλοὺς ἀνθρώπους ἀποϑανεῖν κωλύ- 
ὅαντα πλείστους ἐποίησεν [αὐτὸν] ὀρνίϑων ἀποκτεῖναι. 

ΙΝ. Κραταλεύς. 

10 [Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων α΄ καὶ ᾿Αθανάδας 

᾿Αμβρακικοῖς.] 

Κραγαλεὺς ὃ Ζρύοπος ᾧκει γῆς τῆς Ζίρυοπέδος 

παρὰ τὰ λουτρὰ τὰ ἩΗρακλέους, ἃ μυϑολογοῦσιν Ἣρα- 
κλέα πλήξαντα τῇ κορύνῃ τὰς πλάκας τοῦ ὄρους ἀνα- 

1 βαλεῖν. (2) ὃ δὲ Κραγαλεὺς οὗτος ἐγεγόνει γηραιὸς 

ἤδη καὶ τοῖς ἐγχωρίοις ἐνομί [ ἕξετο δίκαιος εἶναι καὶ τοϊ. 1951 

φρόνιμος. καὶ αὐτῷ νέμοντι βοῦς προσάγουσιν ᾽“4πόλ- 

λὼν καὶ ΄ἄρτεμις καὶ Ηρακλῆς κριϑησόμενοι περὶ ᾿᾽4μ- 
βρακίας τῆς ἐν ᾿Ηπείρῳ. (8) καὶ ὁ μὲν ᾿Ζπόλλων 

30 ἑαυτῷ προσήκειν ἔλεγε τὴν πόλιν, ὅτε Μελανεὺς υἱὸς 

ἣν αὐτοῦ (ὃ) βασιλεύσας μὲν “Ιρυόπων καὶ πολέμῳ 

λαβὼν τὴν πᾶσαν Ἤπειρον, γεννήσας δὲ παῖδας Εὔρυ- 

ῷ ἔπεμπε [τε7}] Βαβύ. ἔπεμπέ τε Ῥ ἔπ. δὲ Μυ. 4 (ἔτι 
καὶ» νῦν ΒΙ. (ἔτι) νῦν Οα. οὐ Μὰ. ὅ [ἀφανίσας] Ἐϊ. ὈιΣΊ0Ὰ. 
μέγιστα --- 8 ἀποχτεῖναι ἀθγθδ 5160 γτϑβύϊδ, ραῦ, Εοπθ ῖὰ8: πολ- 
λοὺς γὰρ ἀνθρώπους ἀποθανεῖν κωλύσαντα πλείστους ἐποίησεν 
αὐτὸν ὀρνίϑων ἀποκχτεῖναι καὶ μέγιστα ὑπ᾽ ἀνϑρώπων φιλη- 
ϑέντα πλεῖστον ὑπὸ τῶν ὄρνεων μισηϑῆναι 8 [αὐτὸν] Οα. 
10 οὗ, βοβη. Νῖο, Ρ. 47 5ααᾳ. οὗ Μά]]ου. ΕἸρ. Ηϊδύ, αὐ. ΤΥ Ρ. 843. 
Ὧ6 ἴδ. αἱάθ ΟὈθυυτησιου. ΓΑ ΚΑυηδ ]Θ μ᾽ Ρ. 61 ργοχχ. 14 πα- 
τάξαντα Ν. 21 (ὁ) ΒΙ. 
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τον καὶ ᾿Αμβρακίαν, ἀφ᾽ ἧς ἡ πόλις ᾿Αμβρακία καλεῖ- 

ται" καὶ αὐτὸς μέγιστα χαρίσασϑαν ταύτῃ τῇ πόλει. 

(4) Σισυφίδας μὲν γὰρ αὐτοῦ προστάξαντος ἀφικο- 

μένους κατορϑῶσαι τὸν πόλεμον ᾿Αμβρακιώταις τὸν 

γενόμενον αὐτοῖς πρὸς ᾿Ηπειρώτας, Γόργον δὲ τὸν 

ἀδελφὸν Κυψέλου κατὰ τοὺς αὐτοῦ χρησμοὺς λαὸν 

ἔποικον ἀγαγεῖν εἰς ᾿Αμβρακίαν ἐκ Κορίνϑου, Φαλαίκῳ 

δὲ τυραννοῦντι τῆς πόλεως αὐτοῦ κατὰ μαντείαν ᾿4μ- 

βρακιώτας ἐπαναστῆσαν καὶ παρὰ τοῦτο (τοὺς) πολ- 

λοὺς ἀπολέσαι τὸν Φάλαικον, τὸ δὲ ὅλον αὐτὸς ἔν τῇ 

πόλει παῦσαι πλειστάκις ἐμφύλιον πόλεμον καὶ ἔριδας 

καὶ στάσιν, ἐμποιῆσαι [ἀντὶ τούτων] δ᾽ εὐνομίαν καὶ 

ϑέμιν καὶ δίκην, ὅϑεν [αὐτὸν] ἔτι νῦν παρὰ τοῖς ᾿4μ- 

βρακιώταις σωτῆρα Πύϑιον ἔν ἑορταῖς καὶ εἰλαπίναις 

ἄδεσϑαι. (Ὁ) ἄφτεμις δὲ τὸ μὲν νεῖκος κατέπαυε τὸ 

πρὸς τὸν ᾿Δἡπόλλωνα. παρ᾽ ἑκόντος δ᾽ ἠξίου τὴν ᾽4μ- 

βρακίαν ἔχειν" ἐφίεσθαι γὰρ τῆς πόλεως κατὰ πρό- 

φασιν τοιαύτην" ὅτε Φάλαικος ἐτυράννευε τῆς πόλεως, 

1 ἀφ’ ἧς Μα. ἐφ᾽ ἧς ((οτί, ἃ ἰῦτ. Ῥυποίυτα ϑβαροτδᾶᾷ, 

δϑὺ, αὖ ἐφ᾽ ἴῃ ἀφ᾽ οοἵγ. 6886 βιρηϊβοαγο) Ρ ἐφ᾽ ἧς ΧΥὶ. ρὶὰ- 

υἱπῖααθ ο4, 2. ταύτῃ τῇ π. Μὰ. τοῦτο τῇ π. Ῥ (διὰ τοῦτο 

τῇ π. ΒΙ. ὅ Γόργον Κο. τόργον Ρ οἵ. δὰ Β. τοῖὰ ΒΙ]. Ρ. 42,19 

τὸν [ἀδελφὸν] Κυψ. Β]. τὸν υἱὸν Κυψ. Βοθοκβῖαβ Ὁ. .. αν. 1 

Ῥ. ὅ8 6 αὑτοῦ 0(. 568 οὗ Β].».10 5 π. τ. {τοὺς ποῖ- 

λοὺς ἀπολέσαι τὸν Φ. Βαβύ. π. τ. πολλοὺς ἀπολέσϑαι τ. Φ. 

π. τ. [πολλοὺς] ἀ. κτλ. Κο. π. τ. πολλοὺς ἀπολέσϑαι {τῶν περὶ 

τὸν Φ. ϑομμοιάδγιβ ἴῃ ὉΪ0]. Ρ}1]. αοὐῦ. ΠῚ ὅ Ρ. 416 π. τ. πολέμῳ 

ἀ. εὐ α. 5. ΒΙ. π. τ. πολλοῦ ἀπολιπέσϑαι τ. Φ. ϑομπ. π. τ. ποῖ- 

λοὺς ἀπολέσϑαι {καὶ δὴ καὶ» τ. Φ. Μὰ. [π. τ. πολλοὺς ἀπολέ- 

οἰ ϑ7αι τὸν Φ] Οα., 10 αὐτὸν ΒοΙΚ. 11 παῦσαι Χγ].: ποιῆσαι Ῥ 

κοιμίσαι Ζαοοῦε. ἴπ ΘρΒοια. Ηδ]. 1806 ἢν. 281 12 ἐμποιῆσαι 

[ἀντὶ τούτων] δ᾽ εὖν. ΒαΘΟΒΟΙΘταΒ ἂρ. Οἃ, Ρ. ὁ ποῦ. ὅ ἐμπ. δ᾽ 

ἀντὶ τού. εὖν. Οᾶ. ἀντὶ τού. δ᾽ ἐμπ. εὐν. Β]. 18 καὶ δίκην: 

καὶ ροβίοα ἃ, ἃ τηϑπὰ ρτ. απ ΡΨ [αὐτὸν] Ν. 11 σχεῖν 

τ} λαβεῖν Μᾶ. 18 Φαύλος Βυτγπδηπυβ οὖ 980005. 1. 1. οἹ. 
Δ6]. Βἰβύ. ἃ. ΧΙ]. 40 

10 



ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΓΏΓΗ. τϑ 

οὐδενὺς αὐτὸν δυναμένου κατὰ δέος ἀνελεῖν αὐτὴ 

κυνηγετοῦντι τῷ Φαλαίκῳ προφῆναι σκύμνον λέοντος, 

ἀναλαβόντος δὲ εἰς τὰς χεῖρας ἐχδραμεῖν ἐκ τῆς ὕλης 

τὴν μητέρα καὶ προσπεσοῦσαν ἀναρρῆξαι τὰ στέρνα τοῦ 
5» Φαλαίκου, ] τοὺς δ᾽ ᾿Αμβρακιώτας ἐκφυγόντας τὴν δου- το]. 1985 

λείαν ἄρτεμιν ἡγεμόνην ἱλάσασϑαι καὶ ποιησαμένους 
ἀγρφοτέρης εἴκασμα παραστήσασϑαι χάλκεον αὐτῷ ϑῆρα. 

(6) ὁ δὲ Ἡρακλῆς ἀπεδείκνυεν ᾿Αμβρακίαν τε καὶ τὴν 
σύμπασαν Ἤπειρον οὖσαν ἑαυτοῦ" πολεμήσαντας γὰρ 

ιο αὐτῷ Κελτοὺς καὶ Χάονας καὶ Θεσπρωτοὺς καὶ σύμ- 
παντας ᾿Ηπειρώτας ὑπ’ αὐτοῦ κρατηϑῆναι, ὅτε τὰς 
Γηρυόνου βοῦς συνελθόντες (ἐβούλευον» ἀφελέσϑαι, 

χρόνῳ δ᾽ ὕστερον λαὸν ἔποικον ἐλϑεῖν ἐκ Κορέίνϑου 
καὶ τοὺς πρόσϑεν ἀναστήσαντας ᾿Αμβρακίαν συνοικίσαι. 

᾽ (1) Κορένϑιοι δὲ πάντες εἰσὶν ἀφ᾽ Ἡρακλέους. ἃ δια- 
κούσας ὃ Κραγαλεὺς ἔγνω τὴν πόλιν Ἡρακλέους εἶναι. 

᾿Απόλλων δὲ κατ᾽ ὀργὴν ἁψάμενος αὐτοῦ τῇ χειρὶ πέ- 

τρον ἐποίησεν ἵναπερ εἵστήκει. ᾿Αἀμβρακιῶται δὲ᾽ 4πόλ- 

1 τηᾶῦρ. Ῥ 110. ταδὶ. δᾶρ. περὶ Φαλαίκου 2 προφῆιναε 
ῬῬ “1 παραστῆσαι Οά. 5868 οἴ. ΒΙ]. Ρ. 11 8 τὲ 9 πολε- 
μήσαντας γ. αὖτο Κελτους καὶ Ῥ 564 αὖτο ἴπ τ88., ἴῃ αὰδ οἷτ- 
Οὐ ῇθχυιϑ ΒΌρΡτγω ὁ οὗ ὁ δάβογ. οοπβρι οἰαηΐυσ, ᾿ὔα αὖ πι}]ὰ αὐ. 
Ῥοββὶῦ 6886, αυἱῃ ΟἸΐτα ἴπ οοα. Θχδι. ἕαοτιῦ αὐτῷ: πολεμήσαντος 
γ. αὐτοῦ Κελτούς, καὶ ϑοΒη. 1]. 1. Ρ. 48 ποῦ. 2 10 Κελτοὺς 
Ῥ; Κελαίϑους ΒοΙκΚ. οὐ ΟὈΘΥματηπιθι 1. 1. Ρ. 02. ποῦ. 1 ο]. Βίορ!.- 
Βγ2. 85. ἃ. Κέλαιϑοι. ἔϑνος Θεσπρωτικόν, προσεχὲς τῇ Θεττα- 
λίᾳ, ψιανὸς δ΄ (εἴ. Μοίῃ, Απ. ΑἸΘχ. Ρ. 1817). λέγονται καὶ Κελε- 
ϑεῖς (Κελανϑεῖς Μοίπ, 1. 1... Σελλοὺς Ἠοπιβίογμαβῖαβ. [ολοτ- 
τοὺς ομάθιυβ οὐ Επὰρ. ὨΙῤέγοΒ ϑεσπρώτους Ρ 11 ὅτι ὅτο- 
ποῦ. δα Αὐύ. οχρ. Αἴθχ. 1116 12 συνελϑόντες (ἐβούλευονν 
ἀφ. Μα. οοη]. ο. Υ͂ 8 4 οὐ ο. ΧΧΙ 8 4): σ. ἀφ. Ῥ σ. (ἔμελλον 
ἀφ. Β]. σ. (ἤϑελον» ἀφ. Ἠρχγηβίου μυβῖιβ σ. (ἦσαν ἀφ. Ἰ)ον}}}. 
δὰ ΟΒδαγ, Ὁ. 847 συνῆλϑον ἀφ. ῬαϊπηοΥῖαβ ἰῃ δῦ. στ. ΠΤ συν- 
ἤϑελον ἀφ. ποβοὶο αὐἱβ οἵ, ῬΏ11Ο]. Ν. 5. 00].1 Ὁ». 1700 1ὅ ἃ δὴ 
ἀκ. ϑοβαρίου. δὰ Ῥϊοη. δ], ἀθ οοῖὰρ. ὑθτῦ. Ρ. 134 
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λωνι μὲν σωτῆρι ϑύουσι, τὴν δὲ πόλιν Ἡρακλέους καὶ 
τῶν ἐκείνου παίδων «εἶναι» νενομίκασι, Κραγαλεῖ δὲ 

μετὰ τὴν ἑορτὴν Ἡρακλέους ἔντομα ϑύουσιν ἄχρι νῦν. 

Υ. Αἰτυπιός. 

[Ἱςτορεῖ Βοῖος ὀρνιθογονίας α΄.] ὅ 

᾿ἀνϑέως τοῦ Νομίονος ἐγένετο παῖς Αἰγυπιός" ὦκει 
δὲ παρὰ τὴν ἐσχατιὰν τῆς Θεσσαλίας καὶ αὐτὸν ἐφί- 

λησαν ϑεοὶ ὁσιότητος ἕνεκα καὶ ἄνθρωποι ὅτι ἦν 

μεγαλόφρων καὶ δίκαιος. (2) οὗτος ἰδὼν Τιμάνδρην 
ἠραάσϑη" μαϑὼν δ᾽ ὅτι ἀνδρὸς ἦν χήρα, πείδας χρή- τ 

μασιν ἐμίγνυτο φοιτῶν εἰς τὰ ἐκείνης οἰκεῖα. πρὸς 

ὃΣ τοῦτο Νεόφρων ὁ παῖς τῆς Τιμάνδρης χαλεπῶς 
εἶχε (τῷ Αἰγυπιῷ δ᾽ ἦν ἡλικιώτης) κἀκείνῳ δόλον 
ἐβούλευε. (3) δοὺς (δὲ) πλεῖστα δῶρα καὶ ἀναπείσας 
Βουλίδα τὴν Αἰγυπιοῦ μητέρα καὶ ἀγαγὼν εἰς τὰ τὖ 

οἰκεῖα εὐνάξεται σὺν αὐτῇ" προμαϑὼν δὲ τὴν ὥραν, 

τα ΣΎ" ἣν εἰώϑει παρὰ Τιμάνδρην ὃ Αἰ] γυπιὸς φοιτᾶν, τὴν 
μὲν αὐτοῦ μητέρα καϑ᾽ ἥντινα πρόφασιν ἐκ τῆς οἰκίας 

μετέστησεν, ἀντὶ δ᾽ ἐχείνης τὴν Αἰγυπιοῦ μητέρα 
παρήγαγεν εἰς τὸν οἶκον ὡς ἐπανήξων πρὸς αὐτὴν καὶ 30 

ἀμφοτέρους ἐξηπάτησεν. (4) Αἰγυπιὸς δ᾽ οὐδὲν ἐπι- 
λεξάμενος ὧν εἰς αὐτὸν ἐμηχανᾶτο Νεύφρων μίγνυται 

τῇ μητρὶ δοκῶν εἶναι Τιμάνδρην᾽ καὶ ἐπεὶ αὐτὸν 
ὕπνος ἔλαβεν. ἡ Βουλὶς ἔγνω τὸν παῖδα τὸν ἑαυτῆς. 

2 (εἶναι Μα. 4 Αἰγύπιος Ῥδϑβίτη βου ροηάστη οθηβϑὺ 
ΝΙύβομθ, “16χ. τινί. δὰ, Π| 8. ἃ. Αὐγ. 6 ᾿Αἀνϑέως ὨθΒοῖο σαὶ 
αρυὰ Βαβὺ.: ἀνϑέοσ Ῥ 11 οἰκία Βοικ. οὐ ΒΙ. 18 }} δ᾽ ἦν 
Ρ 14 (δὲν Μὰ. {καὶ πϑβοῖο ααἱ8 ρα Υ6γ. 10 οἰκία 
Β]. 17 [0]. 1985 ἴῃ ὑο06 αἰγυπιὸς ᾿ἰὑἰοτῖβ αὐ Βηϊδαγ: βθαπθηῦδ 
ἄυο ἔο]ϊα οοᾶ. ῬΑ]. Ἰηὐογοϊᾶθγθ 18 αὑτοῦ ὕ6γ. εἰ Οα, 20 εἰς 
τὴν κοίτην Ν. (60η]. ο. ΧΧΧΤΙΥ͂ 8 9) 21 ἀμφοτέρας Ν. 
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καὶ ἀναλαβοῦσα ξίφος ἐβούλευεν ἐκείνου μὲν τὰς ὄψεις 

ἀφελέσϑαι, ἑαυτὴν δὲ κτεῖναι" βουλῇ δ᾽ ᾿ά4πόλλωνος 
ἀνίησι τὸν Αἰγυπιὸν ὃ ὕπνος" ὃ δὲ γνοὺς οἷον ἔργον 
ἐμηχανήσατο ΝΝεόφρων | ἐπ’ αὐτῷ καὶ εἰς τὸν οὐρανὸν 

5 ἀναβλέψας ηὔξατο σὺν ἑαυτῷ πάνταςς» ἀφανισϑῆναι. 
(Ὁ) Ζεὺς δὲ μετέβαλεν εἰς ὄρνιϑας καὶ ἐγένοντο Αἰγυ- 

πιὸς μὲν καὶ Νεόφρων αἰγυπιοὶ ὁμώνυμοι, χρόαν δὲ 
καὶ μέγεϑος οὐχ ὅμοιοι, ἀλλὰ ἐλάττων ὄρνις αἰγυπιὸς 

ἐγένετο Νεόφρων, ἣ δὲ Βουλὶς ἐγένετο πῶυγξ καὶ 
ιὸ αὐτῇ τροφὴν ἔδωκεν ὁ Ζεὺς μηδὲν ἐκ γῆς φυόμενον, 

ἀλλὰ [ἐσϑίειν] ὀρθαλμοὺς ἰχϑύος ἢ ὄρνιϑος ἢ ὄφεως, 
ὅτι ἔμελλεν Αἰγυπιοῦ τοῦ παιδὸς ἀφελέσϑαι τὰς ὄψεις" 

Τιμάνδρην δὲ ἐποίησεν αἰγίϑαλλον" καὶ ἐφάνησαν ἐπὶ 
ταὐτὸν οὐδέποϑ'᾽ οἵ ὄρνυϑες οὗτοι. 

οἃ,. ΧΥ]. 
Ρ.8 

τὸ ΥἹΙ. Περίφας, 

Περίφας ἐγένετο ἐν τῇ ᾿Αττικῇ αὐτόχϑων πρόσϑεν 

ἢ φανῆναι Κέκροπα τὸν Γῆς. οὗτος ἐβασίλευσε τῶν 
ἀρχαίων ἀνθρώπων καὶ ἐγένετο δίχαιος καὶ πλούσιος 

καὶ ὅσιος καὶ ἱερὰ πλεῖστα ἐποίησεν ᾿άἀπόλλωνι δίκας 
80τὲ πλείστας ἐδίκασε καὶ αὐτὸν ἐμέμψατ᾽ ἄνϑρωπος 

οὐδείς, (2) ἀλλὰ ἕκόντων ἡγεῖτο πάντων καὶ πρὸς 

ὑπερβολὴν αὐτοῦ τῶν ἔργων μετέβαλον (εἰς αὐτὸν» 
οὗ ἄνϑρωποι τὰς τιμὰς τοῦ Διὸς καὶ ἔγνωσαν αὐτὰς 

εἶναι Περίφαντος καὶ ἱερὰ καὶ ναοὺς ἐποίησαν αὐτοῦ 

ὃ ἀνίησιν Χγ]. (ΡῚ ὕ πάντα(ςς) Οα, 8. Αἰγυπιοῦ 
Ηθιηβίθυ 5108 11 [ἐσθίειν] Μὰ. 18 αἰγέϑαλλον Μὰ. οἔ. 
ρταθῖ, οἂρ. Π αἰγιϑαλλόν Ῥ αἰγίϑαλον 6] αἰγιϑαλόν Μιι. 
15 δπο ἔὰθαϊατα Βοθο αἱπαϊοαῦ βομη. ΝΟ. Ρ. 48 10 [πρό- 
σϑὲν ἢ φ. Κι΄ τ. Γῆ Οα. 421 ἡγεῖτο οτα}}}. δὰ Ομδν. Ρ. ὅ10: 
ἡρεῖτο ΧΥ]. (ΡῚ) 22 (εἰς αὐτὸν» Ν., οὺἱ ἀθιρθῶ βαθβθαιθηΐϊῳ 
χαὶ ἔγνωσαν --- Περίφαντος βαβροοίδ, Βαηέ. 



οὰ. Χ.]. 
Ρ. 
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καὶ 4ἰα Σωτῆρα προσηγόρευσαν καὶ ᾿Επόψιον καὶ Μει- 
λίχιον. (8) Ζεὺς δὲ νεμεσήσας ἐβούλετο μὲν σύμπα- 
σαν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν κεραυνῷ συμφλέξαι., δεηϑέντος 
δ᾽ ᾿ἡπόλλωνος μὴ αὐτὸν ἀπολέσ | αὐ πανώλεϑρον, ἐπεὶ 
περισσῶς αὐτὸν ἐτίμα. τοῦτο μὲν ᾿Ζ“πόλλωνι δίδωσι 

Ζεύς, ἐλθὼν δ᾽ εἰς τὰ οἰκία τοῦ Περίφαντος καὶ 

καταλαβὼν ὁμιλοῦντα τῇ γυναικί, πιέσας ἀμφοτέρους 

ταῖς χερσὶν (αὐτὸν μὲν» ἐποίησεν ὄρνιϑα αἰετόν, τὴν 
δὲ γυναῖκα αὐτοῦ δεηϑεῖσαν καὶ αὐτὴν ὄρνιϑα ποιῆσαι 

σύννομον τῷ Περίφαντι ἐποίησε φήνην. (4) καὶ τῷ 

μὲν Περίφαντι δωρεῖται τιμὰς ἀντὶ τῆς ἐν ἀνθρώποις 
ὁσιότητος" ποιεῖ γὰρ αὐτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὄρνισι βασι- 

λέα καὶ διδοῖ φυλάσσειν τὸ ἱερὸν σκῆπτρον καὶ προσ- 
ἱέναι πρὸς τὸν ἑαυτοῦ ϑρόνον᾽ τῇ γυναικὶ δὲ τοῦ 

οι 

--- 0 

Περίφαντος, ἣν ἐποίησε φήνην. διδοῖ πρὸς ἅπασαν ι5 

πρᾶξιν ἀνθρώποις αἰσίαν ἐπιφαίνεσϑαι. 

ὙΠ. Ἄνθος. 

[Ἱςτορεῖ Βοῖος ὀρνιθογονίας α΄. 

Αὐτονόου τοῦ ΜΜελανέως καὶ ᾿Ιπποδαμείας ἐγένοντο 

υἱοὶ μὲν ᾿Ερῳδιὸς [καὶ] ᾿ἄνϑος Σχοινεὺς ΄ἄκανϑος, 30 

ϑυγάτηρ δὲ ᾿Δκανϑυλλίς. ἧ κάλλιστον εἶδος ἔδωκαν 

οἵ ϑεοί. (2) τῷ δὲ «“ὐτονόῳ τούτῳ ἐγένοντο ἵππων 

4 ἀπολέσαι Οἀἁ.: ἀπολέσϑαι Χ.Ι. (ΡῚ ἐπεὶ περισσῶς Βαεί. 
οὐ 78 6008. 'ϑρθο. 61. ἱπ φαοῦ, ποῦ.᾽ Ῥ, 108: ἐπείπερ ἴσος ΧΥ]. (Ρ) 
δ δίδωσι Ζεύς, ἐλϑὼν δ᾽ εἰς Οα. οὐ Ν., ααὶ (αὐ ροϑίθδ ΒΙ.) ΒοΟ 
αὐαοαὰθ ῥτορ.: δίϑωσιν' ἐλϑὼν δ᾽ εἰς ᾿θ οἰκεῖα Ν. 1 ἀμφοτέ- 
ρους ὕοτ.: ἀμφοτέραις ΧΥ]. (Ρ) 8 ζαὐτὸν μὲν») Μα. ὄρνιϑα 
Χγὶ.: ἄνδρα Εοπίθίη18 13 τὸ ἴ. σκῆπτρον ΧΥ]. (οἴ. ργαοῖ. 
οαΡ. ΠῚ: τὸν ἔ, σκηπτὸν Ῥ .]. ἐοβίαηξθ 20 ᾿Ερωδιὸς Χγι. 
(Ρ) οἵ. ἐδ. δυρ. αἰ. Β1Ὁ ζ΄ [καὶ] ὙΝ οβί. 31 ᾿ἀκανϑυλλίς 
Ἅ1ῶ. οὗ 81 οὐ 1πᾶ.. 1 5. ξ΄ οὐ Ηθβυοῃ. 8. ἃ. ἀκανϑυλλίς: ᾿άκαν ϑίς 
ΧΥ]. (ΡῚ; ᾿ἀκανϑυλίς Ν, οἵ, ἱπά. 11 5. ξ΄ 
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ἀγέλαι πλεῖσται καὶ ἔνεμον αὐτὰς ᾿πποδάμεια (ἣν 

τούτου γυνὴ καὶ οἵ παῖδες αὐτῶν. (9) ἐπεὶ δὲ 4“40- 
τονόῳ γῆν ἔχοντι πλείστην οὐδεὶς καρπὸς ἐφαίνετο 

κατ᾽ ὀλιγωρίαν ἔργων,. ἀλλ᾿ ἔφερεν αὐτῷ σχοίνους ὃ 
5 χῶρος καὶ ἀκάνϑας, ἀπ᾿ αὐτῶν ὠνόμασε τοὺς παῖδας 

“ἄκανϑον καὶ Σχοινέα καὶ ᾿Ακανϑυλλίδα καὶ τὸν πρεσ- 

βύτατον ᾿Ερῳδιόν, ἐπεὶ αὐτὸν ἠρώησεν ὃ χῶρος. 
(4) οὗτος ὁ ᾽Ερφδι | ὃς πλεῖστον ἐφίλησε τὰς ἀγέλας 

τῶν ἵππων καὶ ἔτρεφεν αὐτὰς ἐν τῷ λειμῶνι. ἐπεὶ 

ιὸ δὲ ἄνϑος [τοῦ Αὐτονόου παῖς] ἐξήλασε τὰς ἵππους 

ἐκ τοῦ λειμῶνος, αὗται εἰργόμεναι τροφῆς ἐξεϑύμησαν 
καὶ τὺν 'άνϑον ἐπιστᾶσαι κατεβίβρωσκον πλεῖστα ἐπι- 

βοώμενον ἀμῦναι τοὺς ϑεούς. (Ὁ) ὁ μὲν οὖν πατὴρ 
ὑπὸ ἄχους ἐκπλαγεὶς ὥκνησεν ἀπελάσαι τὰς ἵππους καὶ 

ι5 ὁ ϑεράπων τοῦ παιδός, ἡ δὲ μήτηρ διεμάχετο πρὸς τὰς 

ἵππους, ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσϑένειαν οὐδὲν 

ἐδυνήϑη πρὸς τὸν ὄλεϑρον ἐπαμῦναι. (0) κἀκεῖνοι 
ὲν οὕτω τεϑνεῶτα τὸν ᾿άνϑον ἔκλαιον. Ζεὺς δὲ καὶ “ ἢ 3 

᾿Απόλλων οἰκτείραντες πάντας αὐτοὺς ἐποίησαν ὄρνι- 
" Ἁ 3 ΄ Ἧ δ, ᾽ - ᾿ς τς 0 ας. τὸν μὲν Αὐτόνοον ὄκνον, ὅτι [αὐτοῦ ὃ πατὴρ] 

Σ ΒΙι. 8 ἐγίνετο Ν 6 ᾿ἀκανϑυλλίδα Μα., ᾿άκαν- 
ϑίδα, ΧΥ]. (Ρ), ἀκανϑυλίδα Ν, 1 ᾿Ερωδιὸν Χγ]. (Ρ) ἐπεὶ 
αὐτὸν ἠρώησεν ὁ χῶρος ΧΥ]. αὐἱὰά ἴῃ Ῥ βογΙρύσιη ἔπθυῖῦ Ἰρηοτᾶ- 
τ8, ΟΟγίο θγῸ Ῥ Π0Π ΘΧΒΙθαϊ αὐτὸν, αποα ἀθ6 οοηϊ. βὰ8 ἀρα!ῦ 
Χγὶ.: ἐπ. αὐτὸς ἦρ. τοῦ χώρου 6] τὸν χῶρον Οᾶ,, ἐπ. Αὐτόνοος 
ἦρ. τὸν χῶρον Κηδδοκῖα8 ἴῃ ΘΟ Θηβομυμ ἔ. κὶ. ΡΒΪ10]. 1890 
ν. 38: ἐπ. καρπὸν ἡ ἦρ. ὁ χῶρος ΚαΙΡ6]. ἃρυὰᾶ Β]. ρ. 44 8 Ἔρω- 
διὸς Χγ]. (Ρ)Ὶ 9. ἔτρεφον Χγ]. (ΡῚ) λειμῶνι ΧΥ!. χειμῶνα (810) 
Ρ ὑρβύθ Χγι. 10 [τοῦ “ὐτ. παῖς] Θά. 18 ὁ μὲν ἌἌνϑου π. 
ἸΤουββαϊηὐλιβ 18 [καὶ -- 1ά ὁ ϑεράπων τοῦ π.] Οὰ., β6ὰ οἵ. 
ο. ΧΥΠΙῚ 8 8 18 οὕτω ΧΥ], οὔτω Ρ ἰοβύ. Χγ]. 20 τὸν μὲν 4ὐτ. 
ὄκνον ΒΙ.: “40ὐτ. μὲν εἰς τὸν ὄκνον Χγ]. (Ρ)-: 40:. μὲν εἰς τὸν 
ὄκνον (ἤλλαξαν) 6] Α4ὖὐτ. μὲν [εἰς] τὸν ὄκνον ετ., 4ὖὐτ. μὲν 
εἰργάσαντο ὄκνον ΒαΒβί. [αὐτοῦ ὁ πατὴρ] Θά. οὐ ΜΆ. ἴῃ ΡΒ. 
Ν. δ΄. ΤΡ. τ00: ἄνϑου ὁ πατὴρ Κυβμη. αἀ Ραύβδη, Χ 38; ἄνϑου 

ϑἃ, Χ ]. 
Ρ. 10 
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ὥκνησεν ἀπελάσαι τὰς ἵππους, τὴν δὲ μητέρα κορυδόν. 

ὅτι ἐκορύσσετο πρὸς τὰς ἵππους μαχομένη περὶ τοῦ 

παιδός" ([) αὐτὸν δὲ τὸν ᾿άνϑον καὶ τὸν ᾿Ερῳδιὸν 
καὶ Σχοινέα καὶ ᾿“κανϑυλλίδα, γενομένους ὄρνιϑας τῷ 

αὐτῷ ἐποίησαν ὀνόματι καλεῖσϑαι καϑὰ καὶ πρὶν ἢ ὃ 

μεταβαλεῖν αὐτοὺς ὠνομάξοντο, τὸν δ᾽ ὀπηδὸν τοῦ 
᾿άἄνϑου κατὰ ταὐτὰ τῷ ἀδελφῷ τοῦ παιδὸς ἐποίησαν 
ἐρῳδιόν, ἀλλ᾽ οὐχ ὕμοιον. ἥσσων γάρ ἐστιν ἱκανῶς 
τοῦ πελλοῦ καὶ οὐ γίνεται σύνεδρος οὗτος ὁ ἐρῳδιὸς 
ἄνϑῳ. καϑάπερ οὐδ᾽ ὃ ἄνϑος τῷ ὕ ἐφίππῳ, ὅτι μέγιστα τὸ 

“ἈΝ χαχὰ ἔπαϑεν ᾿ ὃ άνϑος ὑπὸ τῶν ἵππων. (8) καὶ ἔτι 
νῦν ὅταν ἀκούσῃ φωνοῦντος ἵππου φεύγει μιμούμενος 
ἅμα τὴν φωνήν. 

ὙΠ]. Λάμια ἢ Ούβαρις. 

[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων δ΄. 1 

Παρὰ τὰ σφυρὰ τοῦ Παρνασσοῦ πρὸς νότον ὄρος 

“ἐστίν, ὃ καλεῖται Κίρφις παρὰ τὴν Κρῖσαν, καὶ ἐν 

αὐτῷ ἐστιν ἔτι νῦν σπήλαιον ὑπερμέγεϑες. ἐν ᾧ ϑη- 
θίον ᾧκει μέγα καὶ ὑπερφυές, καὶ αὐτὸ {οἵ μὲν) 4ά- 
μίαν, οὗ δὲ Σύβαριν ὠνόμαξον. (2) τοῦτο καϑ' ἡμέ- 30 

ραν ἑκάστην τὸ ϑηρίον ἐπιφοιτῶν ἀνήρπαξεν ἐκ τῶν 

ὧν πατὴρ “δΔοοῦδιυ5 δὰ Ῥμϊοβίν. ἱταᾶρ. Ρ. ὅ87 1 ἀπέλασε 
ΧΥ]. (αἷπι. θύγοῦ ὑγρΡ) 8. ᾿Ερωδιὸν Χγ]. () 4 ᾿Δἀκανϑυλίδα 
Ν,, ᾿ἀκανϑίδα Οά, ὅ [καϑὰ --- 6 ὠνομάξοντο] Θά. 6 τὸν 
δ᾽ ὁπηδὸν Οἀἁ.: τὸν δὲ ϑεράποντα τὸν ὀπηδὸν Χγὶ. (ὁ) 1 ταὐτὰ 
Μα.: ταῦτα Χγ]. ()Ὶ 8. Ἐρωδιὸν Χγ]. (Ρ)ὺ [ἀλλ. οὐχ ὅ. --- 9 
πελλοῦ] Οά. 9. ᾿Ερωδιὸς Χγ!]. () 10 ἐφέππῳ ἀθρτγαιπδίαμ: 
ἵππῳ Χγὶ., {ζφίλος) τῷ ἵππῳ ΒΙ]., [καϑάπερ --- ἐφίππῳ] Θὰ. 
14 Λαμία Χγὶ. (Ὶ τ οὗ ϑόμη. Νῖο. ρ. 61 8βαᾳ. 11 Κώρφις 
εὖ Κρέσαν ὅοδη. 1. 1. Ρ. 6 ποῦ. 8: Κιρφὶς οὐ Κρίσαν Χγὶ]ὶ. (Ρ) 
19 (οἷ μὲν» Μαᾶ. ἴπ ῬὨ110]. Ν. 5.1 ρ. Τ60 “αμίαν Χγ]. (Ρ) 
21 [τὸ ϑηρίον] Ν. 
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ἀγρῶν τὰ ϑρέμματα καὶ τοὺς ἀνθρώπους. ἤδη δὲ 
τῶν Ζελφῶν βουλευομένων ὑπὲρ ἀναστάσεως καὶ χρη- 
στηριαξζομένων εἰς ἥντινα παρέσονται χώραν, ὃ ϑεὸς 

ἀπόλυσιν ἐσήμανε τῆς συμφορᾶς. εἰ ἑκόντες ἐθέλοιεν 
5 ἐκθεῖναι παρὰ τῷ σπηλαίῳ ἕνα κοῦρον τῶν πολιτῶν. 
(3) κἀκεῖνοι καϑάπερ ὃ ϑεὸς εἶπεν ἐποίουν. κχληρου- 
μένων δ᾽ ἔλαχεν ᾿Δλκυονεὺς ὃ Διόμου καὶ Μεγανείρης 

παῖς, μονογενὴς ὧν τῷ πατρὶ καὶ καλὸς καὶ κατὰ τὴν 

ὄψιν καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἦϑος. (4) καὶ οἱ μὲν ἱερεῖς 
ιο τὸν ᾿Δλκυονέα στέψαντες ἀπήγαγον εἰς τὸ τῆς Σιυβά- 

ριδος σπήλαιον, Εὐρύβατος δὲ κατὰ δαίμονα ἐκ τῆς 

Κουρήτιδος ἀπιὼν ὃ Εὐφήμου παῖς, γένος μὲν ἔχων 
᾿Αξιοῦ τοῦ ποταμοῦ. νέος δ᾽ ὧν καὶ γενναῖος, ἐνέτυχεν 
ἀγομένῳ τῷ παιδί. (Ὁ) πληγεὶς {δ᾽ 5 ἔρωτι καὶ πυϑό- 

ὖὸ μενος καϑ' ἥντινα πρόφασιν ἔρχονται. δεινὸν ἐποιήσατο 

μὴ οὐκ ἀμῦναι πρὸς | δύναμιν, ἀλλὰ περιιδεῖν οἰχτρῶς 

ἀναιρεϑέντα τὸν παῖδα. (6) περισπάσας οὖν ἀπὸ τοῦ 
᾿Δλκχυονέως τὰ στέμματα καὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
ἐπιϑέμενος ἐκέλευεν ἀπάγειν ἑαυτὸν ἀντὶ τοῦ παιδός. 

"0 ἐπεὶ δὲ αὐτὸν (ἐπ᾿ ἄντρον» οἷ ἱερεῖς ἀπήγαγον, εἰσδρα- 

μὼν καὶ τὴν Σύβαριν ἐκ τῆς κοίτης συναρπάσας 
παρήνεγκεν εἰς ἐμφανὲς καὶ κατὰ τῶν πετρῶν ἔρριψεν. 

(1) ἡ δὲ καταφερομένη προσέχρουσε τὴν κεφαλὴν παρὰ 
τὰ σφυρὰ τῆς Κρίσης. καὶ αὐτὴ μὲν ἐκ τοῦ τραύμα- 

ϑὅ τος ἀφανὴς ἐγένετο, ἐκ δὲ τῆς πέτρας ἐκείνης ἀνεφάνη 

πηγή, καὶ αὐτὴν οἵ ἐπιχώριοι καλοῦσι Σύβαριν" ἐκ 

8 πορεύσονται Μαᾶ. 4 ἑκόντες Ν.: μένοντες ΧΥΪ]. (ΡῈ) 
9 {κατὰ τὸ ϑΕΚΟΙΟνΈ ΚΙ 12 (ἀπὸν ᾿4ξ. ΒοΙΚ. 18 ᾿Δξίου 
14 {δ᾽ ὙΥ οϑβύ. 18 αὐτοῦ Μα.: αὐτὸς ΧΥὶ]. (Ρ) 90 ἐπεὶ δὲ 
αὐτὸν (ἐπ᾽ ἄντρον» οἵ Μα., ἐπεὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἄντρον οἵ ἴ. 9800} 5. 
ἸῺ ὉΘΥΒ. σθττη. ᾿. 94 ποῦ. 1 24 Κίρφεως ΒεγΚ. 20 [ἐκ δὲ 
ταύτ. --- Ῥᾶρ. 80, 2 ἔκτισαν] Θά, 

οὗ, ΣΧ γἹ. 
Ρ. 12 
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ὃΣ ταύτης καὶ “οκχροὶ πόλιν ἐν ᾽1 ταλίᾳ Σύβαριν 

ἔκτισαν. 
ΙΧ. Ἠμαθίδες. 

[Ἱκτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων δ΄. 

Ζεὺς Μνημοσύνῃ μιγεὶς ἐν Πιερίᾳ Μούσας ἐγέν- 
νησεν. ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον ἐβασίλευε Πίερος 
αὐτόχϑων ᾿Ημαϑίέας καὶ αὐτῷ ϑυγατέρες ἐγένοντο ἐν- 
νέα, καὶ χορὸν ἐναντίον ἔστησαν αὗται Μούσαις καὶ 

ἀγὼν ἐγένετο μουσικῆς ἐν τῷ ᾿Ελικῶνι. (2) ὅτε μὲν 
οὖν αἱ ϑυγατέρες ἄδοιεν τοῦ Πιέρου. ἐπήχλυε πάντα 

καὶ οὐδὲν ὑπήκουε πρὸς τὴν χορείαν, ὑπὸ ὃδὲ Μου- 
σῶν ἵστατο μὲν οὐρανὸς καὶ ἄστρα καὶ ϑάλασσα καὶ 
ποταμοί, ὃ δ᾽ “Ἑλικὼν ηὔξετο κηλούμενος ὑφ᾽ ἡδονῆς 
εἰς τὸν οὐρανόν, ἄχρις αὐτὸν βουλῇ Ποσειδῶνος 

ἔπαυσεν ὃ Πήγασος τῇ ὁπλῇ τὴν κορυφὴν πατάξας. 

(9) ἐπεὶ δὲ νεῖκος ἤραντο ϑνηταὶ ϑεαῖς, μετέβαλον αὐτὰς 
αἱ Μοῦσαι καὶ ἐποίησαν ὕρνιϑας ἐννέα καὶ ἔτι νῦν 
ὀνομάξονται παρ᾽ ἀνθρώποις κολυμβάς, ἴυγξ, κεγχροίς, 

κίσσα, χλωρίς, ἀκαλανϑίς, νῆδσα, πιπώ, δρακοντίς. 

Χ, Μινυάδες. 

[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων δ΄ καί Κόριννα.] 

Μινύου τοῦ Ὀρχομενοῦ ἐγένοντο ϑυγατέρες Δευ- 

κίππη, ᾿Αρσίππη, ᾿Αλκαϑόη καὶ ἀπέβησαν ἐχτόπως 

1 ἃ ταλίᾳ ταϊβὰβ ἱποὶρὶῦ Ρ 2 ἐκάλησαν (00]. πἶτα. ἐκά- 
λεσανὴ ΒοΥΚ. 4 οἵ. Βοθπ. Νῖο. ρ. 62 10 τοῦ Πιέρου Βοτκ.: 
Πιέρος Ῥ, οἵ, 80. ἃτρ. α]ῦ. 85. 9 ἐπήχλυεν Ρ 11 ὑπή- 
κουεν Ρ ὑπὸ δὲ ΜΙ. ζὠφδῆς) Μὰ. 18 ἑλικῶν Ρ 10 ἤιραντο 
Ρ 18 κολυμβάς Ρ, οὗ Αἴμθη. ρ. 89ὅ ἃ οὖ 6, κολυμβές υἰτααὰθ 
ἴδ. ἂρ. 8. 8' 19 νήσσα Ῥ Φ1 οὗ, βοδη. ΝΟ. Ῥ. 62 5αα. 
δῦ Βεουρῖ. Ῥορύ. ᾿γυ. ρυ. 1Π΄| γ. 8861 28 Μη. 8]186. δ} ον 
411185. ϑαἀιαπῦ ΒΟΣΙΡ(ΟΥΙΌαΒ: ΡΙαΐ. αὐ. 51. 6. 88 ν. 869, 18 Ὁῦ. 
«“Ἱευκίππη, ᾿Αρσινόη, ᾿Δλκαϑόη:; Ἀ6]. ὙΑΥ. πἰδί. ΠΙ 42, ᾿. δ7, 18 

- 0 

“-ὰ οι 
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φιλεργοί. πλεῖστα ὃὲ [καὶ] τὰς ἄλλας γυναῖκας ἐμέμ- 
ψαντο, ὅτι ἐκλιποῦσαι τὴν πόλιν ἐν τοῖς ὄρεσιν ἐβά- 

χχευον, ἄχρι Ζιόνυσος εἰκασϑεὶς κόρῃ παρήνεσεν αὐὖ- 
ταῖς μὴ ἐκλείπειν τελετὰς [ἢ μυστήρια] τοῦ ϑεοῦ. 

5(2) αἱ δὲ οὐ προσεῖχον. πρὸς δὴ ταῦτα χαλεπήνας ὃ 

Διόνυσος ἀντὶ κόρης ἐγένετο ταῦρος καὶ λέων καὶ 
πάρδαλις καὶ ἐκ τῶν κελεόντων ἐρρύη νέκταρ αὐτῷ 
καὶ γάλα. (8) πρὸς δὲ {ταῦτα τὰ σημεῖα τὰς κόρας 

ἔλαβε δεῖμα. καὶ μετ οὐ πολὺ κλήρους εἰς ἄγγος 

τὸ αὖ τρεῖς ἐμβαλοῦσαι ἀνέπηλαν" ἐπεὶ δ᾽ ὃ κλῆρος ἐξ- 
ἔπεσε Μευκίππης, ηὔξατο ϑῦμα τῷ ϑεῷ δώσειν καὶ 
Ἵππασον τὸν ἑαυτῆς παῖδα | διέσπασε σὺν ταῖς ἀδεῖλ- το]. 1945 

φαῖς. (4) καταλιποῦσαι δὲ τὰ οἰκεῖα τοῦ πατρὸς 
ἐβάκχευον ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ ἐδρέποντο κισσὸν καὶ μί- 

ιόλακα καὶ δάφνην, ἄχρις αὐτὰς Ἑρμῆς ἁψάμενος τῇ 

ῥάβδῳ μετέβαλεν εἰς ὄρνιϑας" καὶ αὐτῶν ἡ μὲν ἐγένετο 
νυκτερίς, ἡ δὲ γλαῦξ, ἡ δὲ βύξα. ἔφυγον δὲ αἵ τρεῖς 
τὴν αὐγὴν τοῦ ἡλίου. 

ΧΙ. ᾿Αηδών. 
30 [Ἱετορεῖ Βοῖος ὀρνιθογονίᾳ.] 

Πανδάρεος ὥκει τῆς γῆς τῆς ᾿Εφεσίας., ἵν’ ἐστὶν 
(ἔτι) νῦν ὃ πρηὼν παρὰ τὴν πόλιν" ᾧ διδοῖ Ζημήτηρ 

Ηρ, Τι ρθε: “ευκίππη. ᾿ἀρσίππη, ᾿4λκιϑόη;, εἴ. οὐ. Θαϊᾷ. Μοί. 
1Υ̓́1 5ᾷᾳᾳ. 1 [καὶ] Μὰά. 2. ἐκλιποῦσαι Ῥ, 864 ῥΥὶτΒ ν᾿ 1π γϑ8. 
ΟΧ εἰ ΟΟΥΥ. υἱάο 4 [ἢ μυστήρια] Κηδδοκ. ἴῃ ὙΟΟΒΘΠ ΒΟΥ. 
ἐὰν ΚΊ485. ῬΏ1]. 1890 Ρ. 88 ὅ γαλεπήινας 1 δὰ ἢ. τπογ8. 
ἴῃ τηᾶτρ. Ρ ᾿ἴηθοὶα θχϑύαὺ οὈ]ασὰα. Οδῦ. ΖΔ 0005. 1 ἼΘΥΒ. σΘΎιη. 
Ρ. 9ὅ ὁχ Απϑομὶπὶ ἀθυ 8 πὰ ἀθύϑαπι τοβηρὶὺ: αὐτέκα οἵ νέ- 
χτὰρ τε ῥέει γάλα τ᾽ ἐκ κελεόντων αὐτὸ 0] αὐταῖς Βαϑύ. 
8 {ταῦτα Μαᾶ. 10 τρεῖς --- ἐμβαλοῦσαι Ῥ 18 οἰκία ΒΙ. 

14 ἐδρέποντο Κπδδοῖ. 1.1.: ἐνέμοντο Ῥ, ἐστέφοντο Οἃ, 16 ἄντ᾽, 
Ρ 11 βύξα Ῥ, βύξα ἱπᾶοχ 11, βύσσα ἱπᾶθχ 1, βύας Βοικ. 
ἔφιλον ἘδΥγπδΌϊαΒ, ἔλιπον πθ680. αα]18 21 Πανδόάρεος ἀδ6α] οὗ 

ΜΥΟρΥΘΡΏΣ αταθοὶ, 17. Π 
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δῶρον μηδέποτε βαρυνϑῆναι τὴν γαστέρα ὑπὸ σιτίων. 

ὁπόσον ἂν πλῆϑος εἰσενέγκηται. (2) ἐγένετο ὃὲ τῷ 
Πανδαρέῳ ϑυγάτηρ ᾿Δηδών" ταύτην Πολύτεχνος ὃ τέκ- 

τῶν ἔγημεν, ὃς κει ἐν Κολοφῶνι τῆς “Δυδίας, καὶ 
πλεῖστον χρόνον ἑτέρποντο συνοικοῦντες ἀλλήλοις. 
ἐγένετο δ᾽ αὐτοῖς παῖς μονογενὴς ἴἴτυς. (8) ἄχρι μὲν 

οὖν ϑεοὺς ἐτίμων, εὐδαίμονες ἦσαν" ἐπεὶ δὲ λόγον 
ἀχρεῖον ἀπέρριψαν, ὅτι πλέον ἀλλήλους Ἥρας καὶ Διὸς 
φιλοῦσιν, [καὶ] Ἥρα μεμψαμένη τὸν λόγον Ἔριν αὐ- 
τοῖς ἔπεμψεν, ἡ δὲ νεῖκος ἐνέβαλεν εἰς τὰ ἔργα. καὶ 

Πολυτέχνῳ μὲν ὀλίγον ἦν ἔτι δίφρον ἁρμάτιον ἐκ- 
ποιῆσαι, ᾿Δηδόνι δὲ τὸν ἱστὸν ἐξυφῆναι καὶ συντίϑεν- 
ται εἰς ἀλλήλους ὅπως ζὁποτέρῳ» ἂν τάχιον ἀνυσϑῇ 

τὸ ἔργον, τούτῳ ϑεράπαινα παρὰ τοῦ ἑτέρου γένηται. 
(4) καὶ ἐπειδὴ ϑᾶσσον ἡ ̓ Δηδὼν τὸν ἱστὸν ἐξύφανεν 
(Ἥρα γὰρ αὐτῇ συνελάμβανεν), ὃ Πολύτεχνος ἀχϑό- 

μένος τῇ νίκῃ τῆς ᾿Δηδόνος ἀφίκετο πρὸς τὸν Παν- 

δάρεον καὶ ὑπὸ τῆς ᾿ηδόνος προσεποιήσατο πεμφϑῆ- 

ναι, ὅπως αὐτῇ Χελιδονέδα τὴν ἀδελφὴν ἀπαγάγῃ. καὶ 

ὁ Πανδάρεος οὐδὲν ὑπονοήσας πονηρὸν δίδωσιν ἀπά- 
γεν. (0) ὃ δὲ Πολύτεχνος παραλαβὼν τὴν κόρην 

ἴο1. ιϑῦἤ΄ [ἰ ὄχυνεν ἐν τῇ λόχμῃ καὶ ἄλλοις ἠμφίεσεν αὐτὴν 

Ῥτδοῦ, οἂρ. 11: Πανδάρεως ὡς ἰπ τᾶ8. Ρ ρ. 81, 39 {ἔτει Μᾶ. 
Πρηὼν Θά. 1 [δῶρον] Ν 8 Πανδάρεω Ῥ Ἵ ἔπειτα 
ὕμηρου. ΤῊΘΌ. ραγδᾶ. 1 ρΡ. 488 8 ἄχαριν Ν. ἴῃ Μόέ]. ἀτ.- 

Βοιῃ. ΠΡ. 482 9 [καὶ] ΥΥ ο8.. 11 ἐχποησαι Ῥ ι 
Ῥοβίϑθα ᾿πβουδιμι 12 ἐξυφῆιναι Ρ 18 πρὸ Ν. φτόποτέ- 
ρων ΒΙ]., ζὅτῳ» Μαὰ., ζ(ὧὡ» ϑομδϑίον., ἴὰ δᾶρομπά, δὰ Βαβῦ. θρ. 
οὐδ. Ρ. 380 1ὅ ἐξύφανεν Μα.: ἐξύφαινε Ῥ 11 Πανδά- 
ρεῶν 8568 οχύγ. 50}1.ὄ 1π γζῶ88. Ρ᾽ 19 Χελιδονίδα Οά.: χελιδόνα 
Ρ ἀπαγάγῃ Κο.: ἂν ἀπαγάγηι Ῥ, εοἀά. «απ Κο. ἀναπα- 
γάγῃ 20 Πανδάρεως Ρ [πονηρὸν] Ν, 22 ἔν τῷ Ῥτὸ ἐν 
τῇϊ Μα, 
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ἐσθήμασι κἀκ τῆς κεφαλῆς ἀπέκειρε τὴν κόμην καὶ 
ἠπείλησε ϑάνατον, εἰ ἐξερεῖ ποτε ταῦτα πρὸς τὴν ᾽4η- 
δόνα. (6) καὶ ὁ μὲν ἐλθὼν εἰς τὰ οἰκία παραδίδωσι 
τῇ ᾿Δηδόνι κατὰ τὰ συγκείμενα ὡς ϑεράπαιναν τὴν 

δ ἀδελφήν, ἡ δὲ αὐτὴν διέφϑειρε πρὸς τὰ ἔργα, μέχρις 
ἡ Χελιδονὶς ἔχουσα κάλπιν πλεῖστα παρὰ τὴν κρηνίδα 
κατωδύρετο καὶ αὐτῆς ἐπηκροάσατο τὸν λόγον ἡ ̓ 4η- 

δών. ἐπεὶ δὲ ἀλλήλας ἔγνωσαν καὶ ἠσπάσαντο, ἐπεβού- 
λευον τῷ Πολυτέχνῳ συμφοράν. (1) καὶ τὸν παῖδα 

10 κατακόψασαι (καὶ τὰ κρέα ἐν λέβητι συνϑεῖσαι ταῦτα 

Σ σ' 

Θ 

μὲν ἦψον, ᾿Δηδὼν δὲ φράσασα πρὸς ἑαυτῆς γείτονα 
εἰπεῖν Πολυτέχνῳ δαίσασϑαι τῶν κρεῶν, ἀφίκετο σὺν 

τῇ ἀδελφῇ πρὸς τὸν πατέρα Πανδάρεον καὶ ἐδήλωσεν 
οἵα ἐχρήσαντο συμφορᾷ, Πολύτεχνος δὲ μαϑὼν ὅτι 
τοῦ παιδὸς ἐδαίδατο τὰ κρέα, μετεδίωξεν αὐτὰς ἄχρι 
πρὸς τὸν πατέρα καὶ αὐτὸν οἵ ϑεράποντες οἵ τοῦ 
Πανδαρέου συνέλαβον καὶ ἔδησαν ἀφύκτῳ δεσμῷ, ὅτι 
ἐνελωβᾶτο εἰς τὸν οἶκον τοῦ Πανδαρέου., καὶ τὸ σῶμα 

ἐναλείψαντες μέλιτι κατέβαλον εἰς τὰ ποίμνια. (8) καὶ 
Πολύτεχνον μὲν αἱ μυῖαι προσίξζουσαι ἐλυμαίνοντο, 
᾿Δηδὼν δὲ οἰκτείρασα πρὸς τὴν παλαιὰν φιλίαν ἀπεῖρ- 
γεῖν ἐκ] τοῦ Πολυτέχνου τὰς μυίας. ἐπεὶ δὲ αὐτὴν 
κατεφράσϑησαν οἷ γονεῖς τε καὶ ὁ ἀδελφός, μισήσαντες 
ἐνεχείρησαν ἀποκτεῖναι. (9) Ζεὺς δὲ πρὸ τοῦ μεῖξον 

1 κἄκ 9 ἐξερί ἴῃ τῶβ. σορῃοβοὶ ροβϑαπὺ 11. εὐ Ῥ 
8 οἰκία οχ οἰκεῖα οβδοί. Ρ, οἰκεῖα Ν΄ το Ρ 10 (καὶ 
Μιυ. 12 πάσασϑαι Ἐ-. τύ 18 Πανδάρεων Ῥ 14 ἐχρή- 
σαντο Μᾶ.: ἐχρήσατο Ῥ 1ὅ ἄχρι Οα. οὐ Μὰ. (οἴ. ῬΆΙ]Ο], Ν. 
5. 1». 1760): ἄχρις Ρ 11 πανδαρεου Ρ᾽ 18 ἐνελωβᾶιο Ρ 
πανδαρευ Ρ 20 πολυτεχνον Ρ 21 ἀπεῖργείν ἐκ) Μᾶ. (οἴ, 
Ργϑϑῦ,. οἂρ. ἢ 282 αὐτὴν Βαβύ.: αὐτὴ Ῥ, αὐτὸ οὐά, ἀβαὰθ δὰ 
Κο. 28 κατεφωράϑησαν 06] κατεφωράσαντο Μαυ. 24 πρὸ 
τοῦ Χγ].: πρὸσ τὸ Ρ 

6Ἐ 
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κακὸν ἐμπεσεῖν τῷ οἴκῳ τοῦ Πανδαρέου οἰχτείρας 

ἐποίησε πάντας ὄὕρνιϑας" καὶ οἵ μὲν αὐτῶν ἐξέπτησαν 

ἄχρι πρὸς τὴν ϑάλασσαν, οἱ δὲ εἰς τὸν ἀέρα. Παν- 
δάρεος μὲν οὖν ἐγένετο | ἁλιαίετος ἡ ἡ δὲ μήτηρ τῆς 

᾿Δηδόνος ἀλκυών, καὶ εὐθὺς ἐβούλοντο καταβαλεῖν 
ἑαυτοὺς εἰς τὴν ϑάλασσαν. ἀλλὰ Ζεὺς ἐχώλυσεν. 
(10) οὗτοι τοῖς πλέουσιν οἵ ὄρνιϑες αἴσιοι φαίνονται. 
Πολύτεχνος δὲ μεταβαλὼν ἐγένετο πελεκάν, ὅτι Ἥφαι- 
στος αὐτῷ πέλεκυν ἔδωκε τεκταίνοντι" καὶ ἔστιν ἀγα- 

ϑὺὸς οὗτος ὁ ὄρνις φανεὶς τέκτονι. ὃ δὲ τῆς ᾿“ηδόνος 

ἀδελφὸς ἐγένετο ἔποψ αἴσιος καὶ πλέουσι καὶ ἐπὶ γῆς 

φανείς, σὺν ἁλιαιέτῳ δὲ ἢ ἀλκυόνι μᾶλλον. (11) ᾽4η- 
δὼν δὲ καὶ Χελιδονὶς {τῷ αὐτῷ ὀνόματι λέγονται" 
καὶ ἡ μὲν παρὰ ποταμοὺς καὶ λόχμας τὸν παῖδα τὸν 

Ἴτυν ϑρηνεῖ, Χελιδονὶς δ᾽ ἐγένετο σύνοικος ἀνθρώ- 
ποις ᾿Αρτέμιδος βουλῇ. διότι κατ᾿ ἀνάγκας ἐκλιποῦσα 

τὴν παρϑενίαν πλεῖστα τὴν ἄρτεμιν ἐπεβοήσατο. 

ΧΗ. Κύκνος. 

[Ἱετορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων γ΄ καὶ ᾿Αρεὺς ὁ Λάκων ἐν 

ἄεματι Κύκνῳ.] 

“Απόλλωνος καὶ Θυρίης τῆς ᾿ἀμφινόμου παῖς ἐγέ- 

νετὸ Κύκνος. οὗτος ἦν εὐσχήμων τὴν ὄψιν, τὸ δὲ 
ἦϑος ἄχαρις καὶ ἀγροῖκος {καὶ πρὸς κυνηγέσια ἐκ- 

τόπως φιλότιμος. ᾧκει δ᾽ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν τὸ μέσον 

1 τοῦ Πανδαρέου Μα.: τὸν πανδάρεων Ῥ, τοῦ Πανδάρεω 
θά. 8 Πανδάρεως Ῥ 8 ἴῃ τηῆγρ. Ρ σὴ πελεκάν ἀραὶ οὗ 
1πᾶ. Π 5, ια΄: πελεκᾶν Ῥ, πελεκάς Ἰηᾶ, 1 5. τα΄΄Ὲ [10 οὗτος οχ 
αὐτὸς οοΥΥ. ἴῃ Ρ 12 [σὺν ἁλ. --- μᾶλλον] Οα. 18 {τῷ αὐτῷ 
ὀνόματι λέγονται" καὶ» Μὰ. 16 ἀνθρώποις {ὄρνις ΒοτΙκ. 
19 οἵ. βόβῃ. Νῖο, ρ. 90 8αᾳ. 21 τηᾶΐου ΟυὙρηὶ Θπίαϊο (πιοΐ. 
ΥΙ 9171) Ἡγυῖθ δυάδι 28 ἀγροῖκος (καὶ) Μᾶ. 34 [τὸ] 
μέσον Οἃ., τῶν μέσων 7 Υ. 

σι 

"- 0 

90 
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Πλευρῶνος καὶ Καλυδῶνος" ἐγένοντο δ᾽ αὐτοῦ καὶ 
ἐρασταὶ πλεῖστοι διὰ τὸ κάλλος. (2) ὃ δὲ Κύκνος 
καϑ' ὑπεροψίαν προσίετο αὐτῶν οὐϑένα᾽ τάχιστα δὲ 
διαμισηϑεὶς ὑπὸ μὲν τῶν ἄλλων ἐραστῶν καταλείπεται. 

Φύλιος δὲ μόνος αὐτῷ συνέμενεν. ὃ δὲ καὶ τοῦτον 

οὐ μετρίως ἐξύβρισεν. ἐφάνη γὰρ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ 

μέγα τι χρῆμα λέοντος ἐν Αἰτωλοῖς, ὃς αὐτούς τε καὶ 

τὰ ϑρέμματα διελυμαίνετο. (8) τοῦτον οὖν τῷ Φυλίῳ 
προσέταξεν ὃ Κύκνος ἄνευ σιδήρου κτεῖναι κἀκεῖνος 

τὸ ὑπέσχετο καὶ ἀνεῖλε μηχανῇ τοιαύτῃ. εἰδὼς ἥντινα 
ὥραν ἔμελλεν ὃ λέων ἐπιφοιτήσειν ἐνέπλησε τὴν γα- 

στέρα πολλῶν σιτίων καὶ οἴνου κἀπεὶ προσεπέλασεν ὃ 
ϑήρ. ἐξήμεσεν ὃ Φύλιος τὰ σιτία. [ (4) καὶ ὃ λέων τοι. 190: 
ὑπὸ λιμοῦ {τῇ τροφῇ ταύτῃ χρησάμενος ἐκαρώϑη ὑπὸ 

ιὸ τοῦ οἴνου, ὁ δὲ Φύλιος περιβαλὼν τὸν βραχίονα τῇ 

ἐσθῆτι. ἧ ἐφόρει, ἔφραξε τὸ στόμα τοῦ λέοντος" ἀν- 
ελὼν δὲ αὐτὸν καὶ ἀναϑέμενος ἐπὶ τὸν ὦμον ἀπή- 

νεέγκὲ πρὸς τὸν Κύκχνον καὶ διεβοήϑη παρὰ πολλοῖς 

ἐπὶ τῷ κατορϑώματι τούτῳ. (Ὁ) ὁ δὲ Κύκνος ἕτερον 
50 ἄϑλον ἐπέταττεν (ἔτι) ἀτοπώτερον. ἐγένοντο γὰρ ἐν 

τῇ γῇ ταύτῃ γῦπες, ὑπερφυές τι καὶ μέγα χρῆμα, καὶ 

πολλοὺς ἀπεκτίννυον ἀνθρώπους" τούτους ἐκέλευε 

συλλαβεῖν ξῶντας καὶ ἀπενεγκεῖν ἔξω πάσης μηχανῆς. 
(6) ἀποροῦντι δὲ τῷ Φυλίῳ πρὸς τὸ ἐπίταγμα κατὰ 

45 ϑεὸν ἀετὸς ἡρπακὼς λαγωὺν ἡμιϑνῆτα κατέβαλε πρὶν 
ἀπενεγκεῖν εἰς τὰ οἰκεῖα. ὁ δὲ Φύλιος ἀναρρήξας τὸν 

οι 

8 οὐϑένα Ῥ, οὐδένα ρ]οτίαπο 6ἀά. 4 ὑπὸ Ν.: ἀπὸ Ῥ 
Ἴ μέγά τι Ῥ 14 {τῇ θά. ἐκαρώϑη Χγ].: ἐχαρακώϑη Ῥ, 
ἀπεχαρακώϑη ϑαϊτιδδῖθβ δα Ὑορίβο. ρ..410 ἃ, 20 (ἔτι) Μὰ. 
Φ9 ἀπεκτίννυον ΧΥ].: ἀπεχτείννυον ῬΡ, ἀπέκτεινον Νι 23 ἔξω 
πάσης μηχανῆς Κο.: ἔξω πάσῃ μηχανῇ Ρ Ὡὔ αἰετὸς Ν. 
26. οἰκία ΒΙ. 
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λαγωὸν καὶ τοῦ αἵματος ἑαυτὸν ἀναπλήσας ἐπὶ τῆς 

γῆς ἔκειτο. οἵ μὲν οὖν ὄρνιϑες ὡς ἐπὶ νεκρὸν ὥρμη- 
σαν, ὃ δὲ Φύλιος πιέσας τῶν σφυρῶν δύο καὶ κατα- 
σχὼν ἀπήνεγκε πρὸς τὸν Κύκνον. ([) ὁ δὲ αὐτῷ 
τρίτον ἔτι χαλεπώτερον ἄϑλον ἐπέταττεν" ἐκέλευε γὰρ 
ἀπαγαγεῖν ταῦρον ἐκ τῆς ἀγέλης ταῖς χερσὶ λαβόντα 
μέχρι πρὸς τὸν βωμὸν τὸν τοῦ Ζιός. ὁ δὲ Φύλιος 
ἀμηχανῶν ὅτι χρήσεται πρὸς τὸ ἐπίταγμα ηὔξατο συλ- 
λαβέσϑαι αὐτῷ τὸν Ἡρακλέα. καὶ πρὸς τὴν εὐχὴν 
ταύτην ἐφάνησαν δύο ταῦροι περὶ μίαν οἰστρήσαντες 

βοῦν καὶ τοῖς κέρασι τύπτοντες ἀλλήλους κατέβαλον 
εἰς τὴν γῆν. ὁ δὲ Φύλιος, ἐπειδὴ παρείϑησαν, τὸν 
ἕτερον ταῦρον ἀναψάμενος ἐκ τοῦ σκέλους ἀπήγαγεν 
ἄχρι πρὸς τὸν βωμόν, βουλήσει δὲ τοῦ Ἡρακλέους 

«ἔγνω τὸ λοιπὸν» ἀμελῆσαι τῶν ἐπιταγμάτων τοῦ παι- 
δός. (8) τῷ δὲ Κύκνῳ παρέστη δεινὸν ἀτιμασϑέντι 

20]. 1965 παρὰ τὴν δόξαν, [ ἀϑυμήσας δὲ κατέβαλεν ἑαυτὸν εἰς 

τὴν Κωνώπην λεγομένην λίμνην καὶ ἠφανίσϑη" πρὸς 
ὃὲ τὸν ϑάνατον αὐτοῦ καὶ Θυρίη ἡ μήτηρ κατέβαλεν 
ἑαυτὴν εἰς τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ λίμνην καὶ ἐγένοντο 
βουλῇ ᾿“πόλλωνος ὄρνιϑες {κύκνοι ἀμφότεροι ἐν (τῇ» 
λέμνῃ. (9) ἀφανισϑέντων δὲ καὶ ἡ λίμνη (φΘυρίην» 

μετωνομάσϑη καὶ ἐγένετο κυκχνείη καὶ πολλοὶ ἐν τῇ 

1 ἀναπλάσας 6] ἀναπάσας ΒοτΙκ., καταπλάσας Μὰ, (β6α οἴ, 
οὐτὰ ποβύτο Ιοοὸ Ρ]αῦ, περὶ φιλοπᾶλ. ο. ὅ Ρ. θ8δ, 20 Ὠἅ.) 
4 “ἀπήνεγκεν Ρ 14 βουλῇ οπίοϊμϊαθβ 1 (ἔγνω τὸ λοιπὸν) 
ἀμελῆσαι (οἴ. οἂρ. ΧΧ 8 6) Μα., ἀμελῆσαι (ζἠνέσχετον Μα,, 
(συνέβαινεν) ἀ. Ἠδηιβίοτμυβίαβ, ἠμέλησε Ἐοπίθιηῖπ8β, ἀμελήσας 
Βουῖς,, ἀμέλησε (ἔοττα Ἰομΐο4) Βαβῦ., ἀμελήσας 6] ἠμέλησε τῶν 
«ἄλλων ἐπ. Οα, 16 ἀτιμασϑέντι 00]]. οἂρ. ΧΧΙ 8. 2 Ν.: 
ἀτιμωϑέντι Ῥι ἀτιμηϑέντι 6]. 18 Κωνωπέην γ6] Κωνωπείην 
6] κυκνείην ΥΘΥ. 19 Οὐρίη Κ. Ο. ΜΌΘΙΙΟΥ ἴπ Μυβ. ΒΒ θη. 
1824 Ὁ. 28 ποὺ. ὅ9 21 φκύκνοιν οὗ {τῇ Οα. 22 [καὶ] Θά. 
{(Θυρέην Οὰ. « 

10 

τ Θ 
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ὥρᾳ τοῦ ἀρότου ἐνταῦϑα φαίνονται κύκνοι. πλησίον 
δὲ κεῖται καὶ τὸ τοῦ Φυλίου σῆμα. 

ΧΙ], ᾿Αςπαλίς. 

[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων β΄. 

δ Διὸς καὶ νύμφης Ὀϑρηίΐδος ἐγένετο παῖς Μελιτεύς. 

τοῦτον ἡ μήτηρ ἐξέϑηκεν εἰς τὴν ὕλην κατὰ δέος Ἥρας, 

ὅτε αὐτῇ Ζεὺς ἐμίχϑη. ὃ δὲ παῖς Διὸς βουλῇ οὐκ 
ἠφανίσϑη ἀλλ᾽ ηὔξετο τρεφόμενος ὑπὸ μελισσῶν. ἐν- 

ἔτυχε δὲ αὐτῷ ποιμαίνων πρόβατα Φάγρος ὃ ᾿4πόλ- 
το λωνος καὶ Ὀϑρηίδος νύμφης, ἥτις ἔτεκε {καὶ Μελιτέα 

τὸν ἐν τῇ ὕλῃ παῖδα. (2) ϑαυμάσας δὲ πρὸς τὸν 
ὄγκον τοῦ σώματος καὶ ἔτι πλέον πρὸς τὰς μελίσσας 

ἀνείλετο καὶ ἀπήνεγκεν εἰς τὰ οἰκία καὶ ἔτρεφεν ἐν 

πολλῇ σπουδῇ ϑέμενος αὐτῷ Μελιτέα ὄνομα, διότι ὑπὸ 
1 μελισσῶν ἐτράφη" ὑπῆλϑεν αὐτὸν καὶ ὃ χρησμός, ἐν 
ᾧ ποτε ϑεὸς εἶπε σῴξειν ὁμόγνιον ὄντα τὸν ὑπὸ τῶν 
μελισσῶν τρεφόμενον. (8) ὁ δὲ παῖς ἐπεὶ τάχιστα 
ἠνδρώϑη., ἀνὴρ ἐγένετο γενναῖος καὶ πλείστων ἦρξε 
περιοίκων καὶ πόλιν ἔχτισεν ἐν τῇ Φϑίᾳ προσαγορεύ- 

30. σας Μελίτην. ἐν ταύτῃ τῇ Μελίτῃ τύραννος ἐγένετο 

βίαιος καὶ ὑβριστής, ὃν οἵ μὲν ἐπιχώριοι οὐδ᾽ ὀνομά- 
ξουσιν, ὑπὸ δὲ τῶν ξένων Τάρταρος ἐκαλεῖτο. οὗτος 

εἴ τις διαβοηϑείη παρϑένος ἐπὶ κάλλει τῶν ἐγχωρίων, 
ἀπῆγεν αὐτὴν καὶ ἐμίγνυτο πρὸ γάμου κατὰ βίαν. 

45 (4) ποτὲ δ᾽ οὖν εἴρητο πρὸς Ϊ τοὺς ϑέραπας ἀπάγειν τοι. ιϑο: 

1 ἀρότου ϑομη.: ἀροτοῦ 8608 1ῶ, αὖ Βυρτῶ ῥυὶὰβ ὁ δάμιυο 
δοοθηῦαβ ΘΟΠΒΡΙΟΙ ροββιὺ Ρ 4 οἵ. βόμη. ΝΙο. Ρ. δ2 ργοχχ. 
10 ζ(καὶν Μα. 11 τὸ κομψὸν Εἰ. ὈΙδύσοη 12 πλεὸν (Β8 ο ρυπο- 
ἐπι) Ρ΄ 18 οἰκεῖα Ν. [ἐν] ὙΥοβύ,, σὺν Ῥγο ἐν Ν, 16 σώξειν Ῥ 
ὁμόγνι --- ον ᾿ δἰ Ἰηθῶ ἱπ σϑ8. Ρ [ὄντα] Ν. 20 ἴῃ τηδῦρ. Ρ ση 

οἱ οὐκῦ Μᾶ. 84 [πρὸ γάμου] Ν. 28 ποτὲ Οά.: τότε Ρ 
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᾿Ασπαλίδα τὴν ϑυγατέρα τὴν ᾿Αργαίου τῶν οὐκ ἀσήη- 

μων. ἡ δὲ παῖς, ὡς ἔκπυστος ὃ λόγος ἐγένετο, πρὶν 
ἀφικέσϑαι τοὺς ἀπάξοντας ἀνήρτησεν ἑαυτήν. τῆς ὃὲ 
πράξεως οὔπω διαβοηϑείσης ἀδελφὸς ὁ τῆς ᾿Ασπαλίδος 

᾿“στυγίτης ὦὥμοδεν, ὅτι πρότερον τίσεται τὸν τύραννον 

ἢ τὸ σῶμα καϑαιρήσει τὸ τῆς ἀδελφῆς. (0) ἐνδὺς δὲ 

τάχιστα τὴν στολὴν τῆς ᾿“σπαλίδος καὶ κρύψας παρὰ 

τὴν εὐώνυμον πλευρὰν τὸ ξίφος ἔλαϑε πρὸς τὴν ὄψιν 

ἀντίπαις ὦν᾽ παρελθὼν δ᾽ εἰς τὰ οἰκία γυμνὸν ὄντα 
καὶ ἀφύλακτον τὸν τύραννον κτείνει. (6) οἱ ὃὲ Μελι- 
τεῖς τὸν μὲν ᾿Αστυγίτην ἐστεφάνουν καὶ μετὰ παιάνων 

προέπεμπον, τὸ δὲ σῶμα τοῦ τυράννου κατεπόντωσαν 
εἰς ποταμὸν ἐμβαλόντες, ὃν ἔτι νῦν ἐξ ἐχείνου τοῦ 

χρόνου Τάρταρον καλοῦσι" τὸ δὲ σῶμα τὸ τῆς ᾿4σπα- 
λίδος ἐξερευνῶντες πάντα τρόπον, ὕπως κηδεύσωσιν 
ἐπισήμως, οὐκ ἠδυνήϑησαν εὑρεῖν" ἀλλὰ τοῦτο μὲν 

ἠφανίσϑη κατὰ ϑεόν, ἀντὶ δὲ τοῦ σώματος ἐφάνη 
ξόανον παρὰ τὸ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἑστηκός. (1) ὀνομάξε- 
ται δὲ παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις τοῦτο τὸ ξόανον ᾿“σπαλὶς 
᾿Αμειλήτη Ἑκαέργη, ᾧ καϑ’ ἕκαστον ἔτος αἱ παρϑένοι 
χίμαρον ἄϑορον ἐχρίμνων, ὅτι καὶ ἡ ̓ Δσπαλὶς παρ- 
ϑένος οὖσα ἑαυτὴν ἀπηγχόνισδεν. 

9 οἰκεῖα Ν. 18 ἴῃ ταᾶῖρ. Ρ ση [τοῦ χρόνου] Ν. 
158 κηδεύσουσιν 7800}8. 16 ἐδυνήϑησαν Οἄ. 19 ἀσπαλὶς 
ἀμειλήτη" ἑκαέργη" ᾧ Ρ' ἸΙθταγίαπι ἀο6. ἑκαέργη ἀθ]οτὶ πο] 888 
οομὶ. Οα. Ρ. 1ὅ ποῖ. 1: ἀμείλικτος Φαοονὶ Ιθχ τηγίῃ. ρΡ. 148. 
ἀμείδητος Ν. οὖ Οα, Ρ. 1ὅ πού. 2, ᾿ἀσπαλὶς ἐν Μελίτῃ ᾿Εκαέργη 
Ομ. οὗ. δα Θσχρ]ῖο. οορποιαθαύασα Δ8Ρ8}1418 σϑοὺθ Οα. θχοϊΐας 
ἨοΒγΟΙἑ σ]οββδμι μειλεῖν" ἀρέσκειν 21 ἄφϑορον ΑὈτοΒΟΒὶὰ5 
ἐκρίμνων Ν.: ἐκρήμνων Ῥ: ἀθγὰλ) ἡ ρΡοβύθῳ δαᾷ. δϑδὲ; ἔυϊῦ οἸττ 
ἐκρίμνων ἀσπαλις Ῥ 

» φι 
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ΧΙΥ. Μούνιχος. 

[Οὐ.] 

Μούνιχος ὃ Ζρύαντος ἐβασίλευσε Μολοσσῶν καὶ 

ἐγένετο μάντις ἀγαϑὸς καὶ ἀνὴρ δίκαιος. ἔσχε δὲ 
5 παῖδας ἐκ “ηλάντης "άλκανδρον, ἀμείνονα μάντιν ἕαυ- 
τοῦ. καὶ Μεγαλήτορα καὶ Φιλαῖον καὶ ϑυγατέρα 
Ὑπερίππην. (2) τούτους γενομένους πάντας ἀγαϑοὺς 
καὶ δικαίους ἐφίλησαν οἵὗ ϑεοί. ἐπεὶ δὲ αὐτοὺς ἐπὶ 

τῶν ἀγρῶν νυχτὸς ἐπελθόντες λῃσταὶ συνελάμβανον ᾿. ἴοϊ. 191: 
ιοοΐῖ ὃΣ ἐκ τῶν πύργων ἔβαλλον -- οὐ γὰρ ἦσαν αὐ- 

τοῖς ἰσόμαχοι --- πῦρ ἐνέβαλλον οἵ κλῶπες εἰς τὰ 

οἰκία. Ζεὺς δ᾽ οὐ περιεῖδεν αὐτοὺς ὁσιότητος ἕνεκα 

τελευτήσαντας οἰκτίστῳ ϑανάτῳ, μετέβαλε δὲ πάντας 

εἰς ὄρνιϑας. (8) καὶ Ὑπερίππη μὲν ἐπεὶ φυγοῦσα τὸ 
τὸ πῦρ εἰς ὕδωρ κατέδυ γέγονεν αἴϑυια: Μεγαλήτωρ δὲ 

καὶ Φιλαῖος, ὅτι τὸ πῦρ φεύγοντες διὰ τοῦ τοίχου 

παρὰ τὴν γῆν ἔδυσαν, ἐγένοντο μικροὶ δύο ὄρνιϑες" 

καὶ ἔστιν ὃ μὲν αὐτῶν ἰχνεύμων. Φιλαῖος δ᾽ ὀνομά- 
ξεται κύων. (4) οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐκ τοῦ πυρὸς ἀνέπτησαν, 

40 Μούνιχος μὲν τριόρχης γενόμενος, ΄ἄλκανδρος δὲ ὁρ- 

χίλος. ἡ δὲ μήτηρ αὐτῶν ἐγένετο κνιπολόγος πιπώ. - 

1 Μούνυχος Ῥδβδὶπι τοβύϊῦ. οθηβ. Βαβέ. δᾶ ατορ. Οοσ. Ρ. 292 
568., 808 οἵ. ρῥγαθῖ, οἂρ. Π: ἱΜούνιχος Ῥ οὐ ἱπᾶοχ Π 5. εδ΄" 

2 ἴῃ τηδΥρ. Ρ βἰρῃῦτα οχβίαὺ ᾧ -- οὐ ἂο αὰοὸ οἵ, Ηδτοπου, ἴπ 
Ηδττη. 0]. ΧΙ ν᾿. 8017. Ταῦυ]αα δὰ Βοθυμλ τϑυοοαὺ Κηδδοῖ, 

“8081. 816Χ.- του. Ρ. 10 8 δικα" Ὀα 10 ἀοῦῦα ἐκ τῶν 
πύργων ἰρολλον ΪΣ βᾶηδ: [ογβιύϑῃ βου]. βιὺ εἰς τοὺς πύργους 
ἔφυγον Μία. 12 οἰκεῖα Ν. περιεῖδεν Οἀ.: περιΐδεν 
13 τελευτήσοντας ὕ6Γ. 16 Μεγαλήτωρ δὲ -- 19 κύων. οἵ δ᾽ 
ἄλλοι --- 20 ὁρχίλος᾽ Οἁ., οἵ δ᾽ ἄλλοι --- ὀρχίλος. Μεγ. δὲ --- 
κύων Ρ 16 φιλαιος Ῥ 800. ΒΌΡΙα ὈΥΪῸΒ ν ΘΙΆΒΙΒ ΘΟΡΤΙΟΒΟΙΦΌΓΣ 
20 τρίοργις Ν 21 κνιπολόγος. πιπώ" πρὸς κτλ. Ρ [πιπώ᾽ --- 
χνῖπας] Οάἁ. 
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πρὸς ταύτην ἀετῷ πόλεμός ἐστι καὶ ἐρῳδιῷ" κατάγνυσιε 
γὰρ αὐτῶν τὰ φὰ κόπτουσα τὴν δρῦν διὰ τοὺς κνῖπας. 
καὶ εἰσὶν οἵ μὲν ἄλλοι σύννομοι ἐν ὕλῃ καὶ παρὰ 
κευϑμῶνας., αἴϑυια δὲ ἐγένετο πρὸς λίμνας τε καὶ 

ϑαλάσσην. 5 

ΧΥ͂. Μεροπίς. 

[Ἱετορεῖ Βοῖος ὀρνιθογονίας α΄.] 

Εὐμήλου τοῦ Μέροπος ἐγένοντο παῖδες ὑπερήφανοι 
καὶ ὑβρισταὶ Βύσσα καὶ Μεροπὶς καὶ “ἄγρων. καὶ 
ὥκουν Κῶν τὴν Μεροπίδα νῆσον. ἡ δὲ γῆ πλεῖστον τὸ 
αὐτοῖς ἐξέφερε καρπόν, ὅτι μόνην ϑεῶν ἐτίμων καὶ 
ἐπιμελῶς αὐτὴν ἠργάξοντο. (2) οὗτοι ἀνθρώπων οὐ- 
δενὶ συνῆλθον οὔτε εἰς ἄστυ κατιόντες οὔτε πρὸς 

εἰλαπίνας καὶ ϑεῶν ἑορτάς, ἀλλ᾽ εἰ μὲν ᾿Αϑηνᾷ τις 
ἱερὰ ποιῶν καλέδσειε τὰς κόρας, ἀπέλεγεν ὃ ἀδελφὸς τ6 

τὴν κλῆσιν. οὐ γὰρ ἀγαπᾶν ἔφη γλαυκὴν ϑεόν, ὅτι 
ἡ ταῖς αὐταῖς κόραις ὀφθαλμὸς ἐνῆν μέλας, ἐχϑαίρειν 
δὲ παράπαν γλαῦκα τὴν ὄρνιν" εἰ δὲ καλοῖεν παρὰ 
τὴν ΄ἄρτεμιν, νυχτίφοιτον ἔλεγε μισεῖν ϑεόν" εἰ δὲ 

ὦ τὰ ὠιά' κόπτουσα τὸν (ο ἴῃ τ88.) δρῦν Ρ κνίπας Ρ 
4 [ἐγένετο] Ν. λίμναις Βεογκ. (86 οἱ. Οἀ, Ρ. 17) τὲ Ρ 
ὅ ϑαλάσσην Μαᾶ.: ϑαλάσσηι Ῥ, ϑάλασσαν Οά. 10 [Κῶν] Οὰά., 
κὠν Ῥ, 5θ0α οἵ (Δ1]. γπι. 46]. τι. 160 ν. 89 Βοῖ!π, τὴν Με- 
ροπίδων ν. 16] τὴν ΜΜεροπίδα λεγομένην ν. Βεῖκ., τὴν Μερόπων 
ν. Μα., ἀθύάτῃ οὗ, ΤΉυο. Ὑ1Π 41 οὐ ϑύγρου. ΧΥ ρ. θ8 6 11 οτὲ 
Ρ ὅτι ἀτην Δήμητραν μ. Βογκ. 12 ἠργάξοντο Ῥ αὐυοὰ 
τοῦ. οϑηβ. Ν.: εἰργάξοντο Μυ. 16 καλέσειε Ν.: ἐκάλεσεν Ῥ 
16 [ὅτι --- 18 ὄρνιν] Οἀ. 11 ταῖς αὐταῖς κόραις, αυοᾶ Ρ 
ΘΧΒ., αὖ ποὴ 8Ὸ [πὐθῖρ. αὐοᾶ. Ῥγοῦ, υἱᾶ., 108. ΤαΐΒοΥΘ ΟΟΥΤ. ϑϑέ, 
ταῖς αὐτῆς χώρας κόραις ΒοΙκ,, ταῖς αὐτοῦ χώρας κόρ. 64]. 
τὰς κόρας, ὅτι αὐταῖς Μα., ὅτι αὐτῆς (ἢ. 6. ᾿4ϑηνᾶς) κόραις οὐκ 
ἐνῆν μέλαν ΤουββαϊηξίιΒ, ταῖς [αὐταῖς] κόραις 78οοῦϑ. ἴπ ἀπίτη. 
ἴῃ. Ἐπτρ. Ῥ. δ0 18 καλοῖεν Βαδύ.: καλῶϊεν Ῥὶ καλῷεν τ6] 
καλῴη 8]. 19 ἔλεγεν Ρ 
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πρὸς Ἑρμοῦ σπονδάς, κλέπτην ἔλεγεν οὐ τιμᾶν ϑεόν. 
(8) Καὶ οἵ μὲν πλειστάκις ἐκερτόμουν. Ἑρμῆς δὲ 
καὶ [᾿4ϑηνᾶ καὶ ᾿άρτεμις χολούμενοι νυκτὸς ἐπέστησαν τοὶ. τϑττ 
αὐτῶν τοῖς οἴκοις, ᾿4ϑηνᾶ μὲν καὶ ΄ἄρτεμις ἐοικυῖαι 

5 κόραις, Ἑρμῆς δὲ ποιμένος ἔχων στολήν" καὶ τὸν Εὔμηλον 
καὶ τὸν ἄγρωνα προσαγορεύσας παρεκάλει παρατυχεῖν 
εἰς δαῖτα᾽ διδόναι γὰρ ἱερὰ μετὰ τῶν ἄλλων ποιμένων 

Ἑρμῇ Βύσσαν δὲ καὶ Μεροπίδα πρὸς τὰς ὁμήλικας 

ἔπειϑεν ἐκπέμπειν εἰς τὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς καὶ ᾿Αρτέμιδος 
10 ἄλσος. (4) καὶ ταῦτα μὲν εἶπεν ἙἭ μῆς" Μεροπὶς δ᾽ 
ὡς ἤκουσεν. ἐξύβρισε πρὸς τὸ ὄνομα τῆς ᾿4ϑηνᾶς, ἡ 

ὃξΣ αὐτὴν ἐποίησεν ὀρνίϑιον γλαῦκα Βύσσα δὲ τῷ 
αὐτῷ ὀνόματι λέγεται καὶ ἔστι Δευκοϑέας ὄρνις" 
Ἴάγρων δ᾽ ὡς ἐπύϑετο. ἁρπάσας ὀβελὸν ἐξέδραμεν, 

τι Ερμῆς δ᾽ αὐτὸν ἐποίησε χαραδριόν. Εὔμηλος δὲ τὸν 
Ἑρμῆν ἐνείκεσεν ὅτι μετεμόρφωσεν αὐτοῦ τὸν υἱόν, ὃ 
δὲ κἀκεῖνον {μετέβαλε καὶ» ἐποίησε νυκτικόρακα κακ- 

ἄγγελον. 

ΧΥΙ. Οἰνόη. 

40 [Ἱςτορεῖ Βοῖος ὀρνιθογονίας β΄.] 

Παρὰ τοῖς λεγομένοις ἀνδράσι Πυγμαίοις ἐγένετο 
παῖς ὄνομα Οἰνόη τὸ μὲν εἶδος οὐ μεμπτή, ἄχαρις δὲ 
τὸ ἦϑος καὶ ὑπερήφανος. ταύτῃ φροντὶς οὐδεμία ἐγί- 

νετο τῆς ᾿Δρτέμιδος οὐδὲ Ἥρας. (2) γαμηϑεῖσα δὲ 
46 Νικοδάμαντι τῶν πολιτῶν ἑνὶ μετρίῳ καὶ ἐπιεικεῖ 

ἔτεκε παῖδα Μόψον. καὶ αὐτῇ Πυγμαῖοι πάντες κατὰ 

4 οἰκίοις 1.0] οἰκείοις Ἄγ, θ [παρατυχεῖν] Ν. 11 ἐξ- 
ύβρισε Ἱπρὸσ Ῥ πρὸς τὰ ὄμματα 728 0005. ἴπ ΘΧΘΙΟ. ἴΏ ΒΟΥ. 
ποῦ, ΠΡ. 102 11 ἐκεῖνον Οἀ. {μετέβαλε καὶ Μᾶ. 
ἐποίησεν Ρ 19 ἀθ ἴΔ0. οὗ. Κηδδοῖι Απαὶ. ΑἸθχ.- οι. (1880) 
Ῥ. ὅ οὐ ΥΟΟΒθμβοηγν. ἢ. ΚΊαβ8. ῬὮΠ. 1890 μΡ. 839 
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φιλοσοφροσύνην πλεῖστα δῶρα πρὸς τὴν γένεσιν τοῦ 

παιδὸς ἀπήνεγκαν. Ἥρα δὲ μεμφϑεῖσα τὴν Οἰνόην. 

ὅτι αὐτὴν οὐκ ἐτίμα, γέρανον [αὐτὴν] ἐποίησε καὶ τὸν 

αὐχένα μακρὸν εἵλκυσε καὶ ἀπέδειξεν ὑψιπετῆ ὄρνιϑα 
καὶ πόλεμον ἐνέβαλεν αὐτῇ τὲ καὶ τοῖς Πυγμαίοις. 

(9) Οἰνόη δὲ διὰ τὸν πόϑον τοῦ παιδὸς Μόψου περι- 
ἑπέτετο τὰ οἰκία καὶ οὐκ ἐξελίμπανε, Πυγμαῖοι δὲ 
καϑοπλισάμενοι πάντες ἐδίωκον αὐτήν. καὶ ἐκ τούτου 

τοι. 198ὲ ἔτι καὶ νῦν Πυγμαίοις καὶ γεράνοις [ πόλεμος ἐνέστηκεν. 

ΧΥΤΙ. Λεύκιππος. 
[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων β΄. 

Γαλάτεια ἣ Εὐρυτίου τοῦ Σπάρτωνος ἐγήματο ἐν 

Φαίστῳ τῆς Κρήτης άμπρῳ τῷ Πανδίονος, ἀνδρὶ τὰ 

μὲν εἰς γένος εὖ ἔχοντι, βίου δὲ ἐνδεεῖ. (2) οὗτος, 
ἐπειδὴ ἐγκύμων ἦν ἡ Γαλάτεια. ηὔξατο μὲν ἄρρενα 

γενέσϑαι αὐτῷ παῖδα, προηγόρευσε δὲ τῇ γυναικί, ἐὰν 
γεννήσῃ κόρην ἀφανίσαι. καὶ οὗτος μὲν ἀπιὼν ἐποί- 
μαυνε τὰ πρόβατα, τῇ δὲ Γαλατείᾳ ϑυγάτηρ ἐγένετο. 

(9) καὶ κατοικτείρασα τὸ βρέφος καὶ τὴν ἐρημίαν τοῦ 
οἴκου λογισαμένη, συλλαμβανόντων δ᾽ ἔτι καὶ τῶν 

ὀνείρων καὶ τῶν μάντεων, οἱ προηγόρευον τὴν κόρην 

ὡς κόρον ἐχτρέφειν, ἐψεύσατο τὸν “άμπρον ἄρρεν λέ- 
γουσα τεκεῖν καὶ ἐξέτρεφεν ὡς παῖδα κοῦρον ὀνομά- 

δασα “εύκιππον. (4) ἐπεὶ δὲ ηὔξετο ἡ κόρη καὶ 
ἐγένετο ἄφατόν τι κάλλος, δείσασα τὸν “άμπρον ἡ Γα- 

λάτεια, ὡς οὐκ ἐνῆν ἔτι λαϑεῖν, κατέφυγεν εἰς τὸ τῆς 

8 [αὐτὴν] 46]. Κηδδοῖς, 1.1. ἐποίησεν Ρ ὅ δὰ τηδτρ. 
Ῥ δᾶροβ. βυπῦ (11{{. τηδὶ. 6χ.): ση αἰτία δι᾽ ἣν γέρανοι (ι6] γέ- 
ρανορ) τοῖς πυγμαίοις πολέμια' τὲ Ρ 17 οἰκεῖα Ν. 9 ἐν- 
ἕστηκε Ῥ: συνέστηκεν Ν. 11 οὗ ϑόβῃ. Νῖο. ρ. δ4 βαᾳ. 
17 ἐποίμαινεν Ῥ 21 ὀνειροκριτῶν Εοπίθιηϊαθ, τῶν μάντεων 
ὀνειροχριτῶν 78 0008. 22 κοῦρον Ν. 238 κόρον Μὰ. 

ῳ! 

10 

15 
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“ητοῦς ἱερὸν καὶ πλεῖστα τὴν ϑεὸν ἱχέτευσεν, εἴ πως 

αὐτῇ κόρος ἡ παῖς ἀντὶ τῆς ϑυγατρὸς δύναιτο γενέ- 

σϑαι, [καϑάπερ ὅτε Καινὶς μὲν [άτρακος οὖσα ϑυγά- 
τὴρ βουλῇ Ποσειδῶνος ἐγένετο Καινεὺς ὃ “απίϑης" 

5. (0) Τειρεσίας δὲ γυνὴ μὲν ἐξ ἀνδρός, ὅτι τοὺς ἐν τῇ 

τριόδῳ μιγνυμένους ὄφεις ἐντυχὼν ἀπέκτεινεν, ἐκ δὲ 

γυναικὸς αὖτις ἀνὴρ ἐγένετο ὑ διὰ τὸ δράκοντα πολ- 

λάκις πάνακτα δὲ καὶ Ὑπερμήστραν πιπραδκομένην ἐπὶ 
γυναικὶ μὲν ἄρασϑαι τῖμον, ἄνδρα δὲ γενομένην Α- 
ϑῶνι τροφὴν ἀποφέρειν τῷ πατρί᾽ μεταβαλεῖν δὲ καὶ 

τὸν Κρῆτα Σιπροίτην, ὅτι κυνηγετῶν λουομένην εἶδε 

τὴν ᾿ἄρτεμιν]Ί. (6) ἡ δὲ “ητὼ συνεχῶς ὀδυρομένην 
καὶ ἱκετεύουσαν ᾧκτειρε τὴν Γαλάτειαν καὶ μετέβαλε 

τὴν φύσιν τῆς παιδὸς εἰς κόρον. ταύτης ἔτι μέ  μνην- τοῖ. 198: 

ὅ ταί τῆς μεταβολῆς Φαίστιοι καὶ ϑύουσι Φυτίῃ “ητοῖ, 

ἥτις ἔφυσε μήδεα τῇ κόρῃ, καὶ τὴν ἑορτὴν ᾿Εκδύσια 

καλοῦσιν, ἐπεὶ τὸν πέπλον ἡ παῖς ἐξέδυ. νόμιμον δ᾽ 

Φ 

"»- υ 

2 [ἀντὲ τῆς ϑυγατρὸς} ἨθΙΌΒΘΓ. 'π Ἠδχτηδθ τ0]. ΧΙ ῥ. 818 
8 [καϑάπερ ὅτε --- (14) εἶδε τὴν Ἄρτεμιν] Ηρτγοῆθυ, 1. 1. Κ. 
μὲν Ἐλάτου Ἴἄάτρακος Ἠοϊπβίυβ; Κι. μὲν ᾿Ἑλάτου τοῦ ᾿Δρκάδος 
γε. 1 διὰ τὸ δράκοντα πολλάκις πάνακτα δὲ Ῥ δαρϊούᾶ δὰ 
ταᾶτρ. ᾿ἸΠ60]8. οθυΐϑῃ) ΠΟΙᾺΠῚ ὉΘΙ})}. ΤλΪΒΟῚΙΘ. αἀθρυ. τπθαϊοι δ 
πομάυτη οοπὐσιῦ ᾿Ἰπαθηῖγο: ὑθηύαυθτ διὰ τὸ τοὺς αὐτοὺς δρά- 
κοντας πάλιν πατάξαι καὶ Ὕπ. Μα.; διὰ τὸ δράκοντας βακτηρίᾳ 
πατάξαι καὶ Ὕπ. δοτ.; διὰ τὸ δράκοντα ποδὶ λακτίσαι πο] 
πάλιν τῇ ῥάβδω αὐτοὺς πατάξας 786008.; διὰ τὸν δράκοντα 
πολλάκις παταχϑέντα Βαϑβί.; διὰ τὸ τοὺς δράκοντας πάλιν αἰκί- 
σαι ὕπροΥ. ἴθ ΠΘΌ. ραταᾶ, 1 Ρ. 417; διὰ τὸ δράκοντας πολλὰ 
λαχτίσαντα κτανεῖν ὅοβῃη. Ρ. 84: διὰ τὸ δράκοντα πολλάκις πα- 
τάξαι ΧΥ]. ἄπ. ῥτοῦ. Ο. ΥΥδοββυιαίῃ. ὁ]. Τχοίχ. δὰ ΤΠ γ ΟΡ}. 
τι, 088. ἰοῦ. Ἰοσιμ 81. γϑβίϊῦ: τοῖς --- μιγνυμένοις ὄφεσιν ἐντυ- 

. χὼν {δράκαιναν» ἀπ. --- διὰ τὸ δράκοντα πάλιν αὗτις πατάξαι" 
εἶτα δὲ κι τ. ξ. 8. ὑπερμήστρα Ῥ οΟμΒ1Π1116 Ὧ6 Μοβίνα παᾶγγαῦ 
θΘυϊά. Μοί, ὙΠῚΕ 872 54.» οἵ, ῬΔΙΔΘΡΙ. Ρν. 387, 7 Υ. οὐ Τχούζθβ 
δὰ ΠΥΘΟΡΙΓ. τ. 1893 9 ἄρασθαι (Κο.) τῆμον (ϑο8ῃ.): 
αἰρασϑαι τιμον Ῥ 11 εἶδε Οα.: δὲν Ρ 1ὅ γρῖὸ Φυτίῃ 
ΘΟ. Φυσιμήδῃ Υ Ἀ]ΟΚΘΒΔΘΥ] 8 10 ὅτι Μὰ. μέξεα Ν. 
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ἐστὶν ἐν τοῖς γάμοις πρότερον παρακλίνασϑαι παρὰ τὸ 
ἄγαλμα τοῦ “ευκίππου. 

ΧΥΙΠ. Ἠέροπος. 

[Ἱςτορεῖ Βοῖος ὀρνιθογονίας β΄. 

Εὔμηλος ὁ παῖς ὃ Εὐγνώτου κατῴκησεν ἐν Θήβαις ὁ 

ταῖς Βοιωτίαις καὶ αὐτῷ παῖς ἐγένετο Βότρης ὄνομα. 

οὗτος ὁ Εὔμηλος ἐτίμα μεγαλομερῶς τὸν ᾿Α“πόλλωνα. 
(2) καί ποτε ϑύοντος αὐτοῦ παρὼν ὃ παῖς Βότρης 

ἐδαίσατο τὸν ἐγκέφαλον τοῦ ἀρνὸς πρὶν ἐπὶ τὸν βω- 
μὸν καταϑῦσαι" μαϑὼν δὲ τὸ γεγονὸς Εὔμηλος προῦσ- τὸ 

ἔκρουσε κατ᾿ ὀργὴν πρὸς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τὸν 
δαλὸν ἀφελὼν ἐκ τοῦ βωμοῦ" καὶ ὃ παῖς καταρρυέντος 
τοῦ αἵματος καταπεσὼν ἤσπαιρεν. (8) ἡ δὲ μήτηρ ὡς 
εἶδε καὶ ὁ πατὴρ καὶ οἵ ϑέραπες, μέγιστον ἐποιήσαντο 
πένϑος" ᾿Δ4πόλλων δὲ οἰκτείρας, ἐπεὶ αὐτὸν Εὔμηλος 15 

ἐτίμα, ὕρνιϑα ἐποίησε τὸν παῖδα ἠέροπον, ὃς ἔτι νῦν 

τίκτει μὲν ὑπὸ γῆς, ἀεὶ δὲ μελετᾷ πέτεσϑαι»- 

ΧΙΧ. φῶρες. 

[Ἱςτορεῖ Βοῖος ὀρνιθογονίας β΄. 

Ἔν Κρήτῃ λέγεται εἶναι ἱερὸν ἄντρον μελισσῶν, 30 

ἐν ᾧ μυϑολογοῦσι τεκεῖν Ῥέαν τὸν 4Ζία καὶ (οὐχ 

ἔστιν ὅσιον οὐδένα παρελϑεῖν οὔτε ϑεὸν οὔτε ϑνητόν. 
ἐν ὃὲ χρόνῳ ἀφωρισμένῳ ὁρᾶται καϑ' ἕκαστον ἔτος 
πλεῖστον ἐκλάμπον ἐκ τοῦ σπηλαίου πῦρ. (2) τοῦτο 

δ Εὖ. ὁ [παῖς ὁ] Εὗγν. ἀοὶ Εὔ. ὁ παῖς [Ὁ] Εὐγν. Ν., βορὰ 
οἵ, ἴδ. ΧΧΙΝ 82 0 τῆς Βοιωτίας δοι.; ταῖς Βοιωτίας 
Τϑύομου. [0 προέκρουσε --- (11) πρὸσϊτὴν Ρ 14 εἶδε Οἀ.: 
ἴδεν 10 ἐποίησεν Ῥ 17 δῃ ἐπὶ γῆς Θχαταπάυμ Μδ. 
21 (ζοὐκὺ Μα,, οὗ 8 8 οὐ οἂρ. ΧΧΧΙΙ 8 ὅ 
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ὃ γίνεσϑαι μυϑολογοῦσιν, ὅταν ἐκξέῃ τὸ τοῦ Ζ]ιὸς 

ἐκ τῆς γενέσεως αἷμα. κατέχουσι δὲ τὸ ἄντρον ἱεραὶ 
μέλιτται, (αἴ τροφοὶ τοῦ Ζ]ιός. εἰς τοῦτο παρελϑεῖν 

ἐθάρρησαν Λάιος καὶ Κελεὸς καὶ Κέρβερος καὶ Αἰγω- 

5. Διός, ὅπως πλεῖστον ἀρύσωνται μέλι" καὶ περιϑέμενοι 
περὶ τὸ σῶμα πάντῃ χαλκὸν ἠρύσαντο τοῦ μέλιτος 

τῶν μελισσῶν καὶ τὰ τοῦ Διὸς εἶδον σπάργανα καὶ 
αὐτῶν ὃ χαλκὸς ἐρράγη | περὶ τὸ σῶμα. (8) Ζεὺς δὲ το]. 1995 
βροντήσας ἀνέτεινε τὸν κεραυνόν, Μοῖραι δὲ καὶ Θέμις 

ιο ἐκώλυσαν: οὐ γὰρ ἦν ὅσιον αὐτόϑι ϑανεῖν οὐδένα" 

καὶ ὃ Ζεὺς πάντας αὐτοὺς ἐποίησεν ὄρνιϑας" καὶ ἔστιν 

ἐξ αὐτῶν τὸ γένος τῶν οἰωνῶν. λάιοι καὶ κελεοὶ καὶ 

κέρβεροι καὶ αἰγωλιοί: καὶ εἰσὶν ἀγαϑοὶ φανέντες καὶ 
ἐπιτελεῖς παρὰ τοὺς ἄλλους ὄρνιϑας. ὅτι τοῦ Διὸς 

16 εἶδον τὸ αἷμα. 

ΧΧ, Κλεῖνις. 

[Ἱετορεῖ Βοῖος ζὀρνιθογονίαςν β΄ καὶ (ζιμμίας ὁ Ῥόδιος 

᾿Απόλλωνι.] 

Τῆς λεγομένης Μεσοποταμίας περὶ Βαβυλῶνα πόλιν 

0) ὥκησεν ἀνὴρ ϑεοφιλὴς καὶ πλούσιος ὄνομα Κλεῖνις, 

ἔχων πολλοὺς βοῦς καὶ ὄνους καὶ πρόβατα. τοῦτον 

ἐχτόπως ἐφίλησαν ᾿“πόλλων καὶ "άρτεμις καὶ πλειστά- 
κις ὁμοῦ τοῖς ϑεοῖς τούτοις ἀφίκετο πρὸς τὸν ναὸν τοῦ 

2 ἱεραὶ μέλιτται (αῖν τρ. τ. 4. Μα.: ζω ἱεραὶ μέλισσαι 
(αἴνδ τρ. τ. 4. θα. 4 Κολοιὸς Μουχβ. Οτθῦ. Ρ. τό, Κολιὸς 
Μυ. 0 ἠρύσαντο Οα.: ἀρύσαντο Ῥ 1 εἶδον Οἀ.: ἔδον Ῥ 
12 κελεοὶ Οα., οὗ, πὰ. 1 οὐ 11 8Ὲ} ε΄: κολοιοὶ Ῥ, κολιοὶ Μὰ. 
1ὅ εἶδον Οἀ.: ἴδον Ρ 10 Αλεινὶς ργδθθθὺ ἱπα. 11 β8ὰ0 κ' 
11 (ζὀρνιϑογονίας) Μᾶ. γϑοίζυβ ροθίδθ πόθι ΒΟΥ] ἰδ ν Σὶ- 
μίας οἵ, ἨΔΘΌΘΥ] στη, “6 οἁτιῃ, ἢρ. αταθο.᾽ 11886 Ρ. 4δ ῥτοχχ. 
19 παρὰ Βαϑδύ. 22 ἐφίλησαν Μα.: ἐφίλησεν Ῥ ἢ τὸν 
π. Μα. οὐ θά. 
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᾿ἡπόλλωνος τοῦ ἐν Ὑπερβορέοις καὶ εἶδεν ἱερουργου- 
μένας αὐτῷ τὰς ϑυσίας τῶν ὄνων. (2) παραγενόμενος 

δὲ εἰς Βαβυλῶνα καὶ αὐτὸς ἐβούλετό {ποτε καϑάπερ 
ἐν Ὑπερβορέοις ἱερεύειν τῷ ϑεῷ καὶ τὴν ἑκατόμβην 

τῶν ὄνων ἔστησε παρὰ τὸν βωμόν" ᾿“πόλλων δὲ παρα- 

γενόμενος ἠπείλησεν ἀποκτενεῖν αὐτόν. εἰ μὴ παύσαιτο 
τῆς ϑυσίας ταύτης καὶ κατὰ τὸ σύνηϑες αἷγας αὐτῷ 

καὶ πρόβατα καὶ βοῦς ἱερεύσειεν. (8) τὴν γὰρ τῶν 
ὄνων ϑυσίαν ἐν Ὑπερβορέοις (μόνοις» ἀγομένην αὐτῷ 
καϑ' ἡδονὴν εἶναι. καὶ ὁ Κλεῖνις δείσας τὴν ἀπειλὴν 
ἀπῆγεν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ τοὺς ὄνους καὶ τὸν λόγον, ὃν 

ἤκουσεν, ἐξέφερε πρὸς τοὺς παῖδας. ἦσαν δὲ αὐτῷ 

παῖδες ύκιος καὶ Ὀρτύγιος καὶ “Ἄρπασος καὶ ϑυγάτηρ 

᾿Αρτεμίχη [παῖδες] ἐκ μητρὸς “Ἄρπης. (4) Λύκιος μὲν 

οὖν καὶ “ἄρπασος ἀκούσαντες ἐκέλευον ἱερεύειν τοὺς 

ὄνους καὶ τέρπεσϑαι τῇ ἑορτῇ, Ὀρτύγιος δὲ καὶ ᾿άρτε- 
ἴο!. 199: μέχη πείϑεσϑαι τῷ ᾿Απόλλωνι προσέ ] τασδον καὶ δὴ 

τούτοις ὁ Κλεῖνις ἐπείϑετο μᾶλλον. “ἥρπασος δὲ καὶ 

“ύκιος κατὰ βίαν ἐκλύσαντες τῶν δεσμῶν τοὺς ὄνους 

ἀπήλαυνον παρὰ τὸν βωμόν. () καὶ ὃ ϑεὸς ἐνέβαλε 
τοῖς ὄνοις λύσσαν οἵ δὲ τούς τε παῖδας καὶ τοὺς 9έ- 

ραπας αὐτῶν καὶ τὸν Κλεῖνιν κατήσϑιον. οἵ δὲ ἀπολ- 

λύμενοι τοὺς ϑεοὺς ἐπεβοῶντο. καὶ “ἥρπην μὲν καὶ 

1 εἶδεν Οα.: ἴδεν Ρ 8 {ποτε) Μᾶ. ὅ ἔστησεν Ρ 06 ἀπο- 
κτενεῖν ΘΧ ἀποκτείνειν ἴῃ Ῥ (ΟΥΤ, 8 ἱερεύσειεν Ν.: ἱερεύσει 
Ῥ, ἱερεύσαι Υ8γ. δὰ τηρ. Ρ σὴ δάβογ. θοῦ 9 {μόνοις Οα., 
ϑυσίαν «μόνον» ἐν Ὑπ. οτ., ἀγομένην (μόνην) αὐτῷ Εδπ- 
ὑθὶμῖὰ8Β 14 ᾿“ρτιμίχη ἱπᾶ. ἸΪ 8. κα [παῖδες] αὖ ὁχ τοτβ. 
δυΐθο. ἤσο Ῥϑυρθυᾶμ 1η]. 6160 οὰπὰ πϑϑοκ. ΟΟΒΘΏΒΟΒΥ. ὰ 
ΚΙαββ. ῬὨ1]. 1890 γ. 88: πάντες ΕΟΠίΘΙ ΙΒ 10 καὶ {γὰρ μη- 

Ῥ τέρα) τερπ. τῇ ἕ. Ἐοπίθιηϊαβ 11 τῷ ᾿4π. Μυ.: τ᾽ -- ἀπ. 
καὶ δὴ τούτοις Μα., οἵ, Ῥγαθξ, οδρ. 11, καῖ πὶ Ῥ, κἀπεὶ --- μᾶλλον, 
“ρπασός τε (ΒΟ ΒΘΙΘΣΕΒ) καὶ 4. Οἅ. 20 ἐνέβαλεν Ρ 

30 
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“ἄρπασον ᾧκχτειρε Ποσειδῶν καὶ ἐποίησεν αὐτοὺς ὄρνι- 

ϑας τῷ αὐτῷ λεγομένους ὀνόματι, “ητὼ δὲ καὶ "άρτε- 
μὲς ἔγνωσαν ἀνασῷσαι τὸν Κλεῖνιν καὶ τὴν ᾿Αρτεμίχην 
καὶ τὸν Ὀρτύγιον, ὅτε οὐκ αἴτιοι τῶν ἀσεβημάτων 

5 ἦσαν" (0) ᾿“πόλλων δὲ “ητοῖ καὶ ᾿Αρτέμιδι δίδωσι τὴν 
χάριν καὶ πρόσϑεν ἢ ἀποθανεῖν μεταβαλὼν ἐποίησε 

πάντας ὕρνιϑας. καὶ ἐγένετο Κλεῖνις μὲν ὑψιαίετος" 

οὗτός ἐστι δεύτερος ὀρνίϑων μετὰ τὸν αἰετόν, δια- 

γνῶναι δ᾽ οὐ χαλεπός" ὃ μὲν γάρ ἐστι νεβροφόνος 
10 ἐρεμνὸς μέγας τὲ καὶ ἄλκιμος, ὁ δὲ ἀετὸς μελάντερος 

καὶ ἐλάσσων ἐκείνου" (1) “ύκιος δὲ μεταβαλὼν ἐγέ- 
γνετὸ κόραξ τὸ χρῶμα λευκός. αὖτις δὲ βουλῇ ᾿4πόλ- 
λωνος ἐγένετο κυάνεος, ὅτι πρῶτος ἤγγειλε Κορωνίδα 

τὴν Φλεγύου ϑυγατέρα γαμηϑεῖσαν ᾿Αλκυονεῖ. (8) ̓ 249ρ- 
ι τεμίχη δ᾽ ἐγένετο πίφιγξ,. ϑεοῖς τὲ καὶ ἀνϑρώποις 

προσφιλὴς ὄρνις, Ὀρτύγιος δὲ αἰγίϑαλλος, ὅτι τὸν πα- 
τέρα Κλεῖνιν ἀνέπειϑεν αἷγας ἀντὶ τῶν ὄνων ἱερεύειν 

᾿Α“πόλλωνι. 

ΧΧΙ. ΤΠολυφόντη. 

30 [Ἱςτορεῖ Βοῖος ὀρνιθογονίας β΄. 

Τερείνης τῆς Στρύμονος καὶ ΄άρεως ἐγένετο ϑυγά- 

τὴρ Θρᾷσσα. ταύτην δ᾽ ἔγημεν ᾿ππόνους ὁ Τριβαλλοῦ 

παῖς καὶ αὐτοῖς ἐγένετο ϑυγάτηρ ὄνομα Πολυφόντη. 

αὕτη τὰ μὲν ἔργα τῆς ᾿ἀφροδίτης ἐξύβρισεν, ἐλϑοῦσα 

90 δ᾽ εἰς τὸ ὄρος ᾿ἀρτέμιδος ἐγένετο συμ | παίκτρια καὶ τ01.3005 

συνήϑης. (2) ᾿π“φροδίτη δέ, ὅτι αὐτῆς ἠτίμασε τὰ 

8 ἀνασῶσαι Ρ θ «.- ἢ ᾿ἴπθᾶ οὑτὰ. ἴῃ τῶ8. Ρ ἐποίησεν 
Ρ 1 ὑπαίετος ρταθθθηὐ Ἰαύθγο. 1 οὐ 1Π| δὰ κ' 8 οὗτος 
ἐστὶ Ῥ [οῦτος ἐστι --- (11) ἐκείνου" Οα. 10 τὲ Ρ 1θ αὐγί- 
ϑϑαῖλος ἀοαὶ (οἴ. δὰ Δ. Ν 8ὶ 5): αἰγυϑαλλον δι6ο. Βαρτα απύθρδθῃ. 
ΘΓΆΒα5 Ρ 2ὅ συμπαίστρια ΒοΙϊ. 

ΜγΓΠορταρΡ ὩΣ Οταθοὶ. 11. ῖ 
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ἔργα, ἔρωτα ἐνέβαλεν ἄρκτου καὶ ἐξέμηνεν αὐτήν" ἡ 
δὲ κατὰ δαίμονα οἰστρήσασα ἐμίγνυτο τῷ ἄρκτῳ. καὶ 
αὐτὴν ἡ ̓ ἄρτεμις ἰδοῦσα ἐκτόπως ἐμίσησε καὶ πάντα 

εἰς αὐτὴν ἔτρεψε τὰ ϑηρία. (38) Πολυφόντη δὲ δεί- 
σασα μὴ ϑῆρες αὐτὴν διεργάσωνται φεύγουσα ἐξίκετο 

εἰς τὰ οἰκία τοῦ πατρός" καὶ ἔτεκε δύο παῖδας ΄ἄγριον 

καὶ Ὄρειον, μεγίστους (ὄντας) καὶ δύναμιν ἔχοντας 
ἄπλετον. οὗτοι ἐτίμων οὔτε ϑεὸν οὔτε ἄνϑρωπον, 
ἀλλ᾽ ἐξύβριξον εἰς πάντας καὶ εἴ τῷ ξένῳ ἐντύχοιεν 

ἀπάγοντες εἰς τὰ οἰκεῖα κατήσϑιον. (4) Ζεὺς δὲ μι- 
σήσας αὐτοὺς ἀπέστειλεν “Ερμῆν, ὅπως ἣν ἐθέλει δίκην 

αὐτοῖς ἐπιβάλῃς καὶ ὃ μὲν “Ἑρμῆς ἐβούλευσεν ἀπο- 
κόψαι τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ τὰς χεῖρας" ΄άρης ὃ᾽, 

ἐπεὶ τὸ γένος εἰς αὐτὸν ἀνέφερε Πολυφόντη. τούτου 

μὲν ἐξείλετο τοῦ μόρου τοὺς παῖδας. ἤλλαξε δὲ μετὰ 
Ἑρμοῦ τὴν φύσιν αὐτῶν εἰς ὄρνιϑας. (6) καὶ ἐγένετο 

Πολυφόντη μὲν στὺξ φϑεγγομένη νυκτὸς ἄτερ σίτου 

καὶ ποτοῦ, τὴν κεφαλὴν ἴσχουσα κάτω, τοὺς δὲ πόδας 
ἄκρους ἄνω, πολέμου καὶ στάσεως ἀνθρώποις ἄγγελος" 
Ὄρειος δ᾽ ἐγένετο λαγῶς, ὄρνις ἐπ᾽ οὐδενὶ φαινόμενος 
ἀγαϑῷ" ᾽Ἄγριος δὲ μετέβαλεν εἰς γῦπα, πάντων ὀρνί- 
ϑῶὼν ἔχϑιστον ϑεοῖς τὲ καὶ ἀνθρώποις" καὶ διὰ παν- 
τὸς ἵμερον αὐτῷ κρέως καὶ αἵματος ἐνέβαλον ἀνϑρω- 
πείου. (0) τὴν δὲ ϑεράπαιναν αὐτῶν ἐποίησαν ἴπνην. ἡ 

3 τῷ ὙΥεβί.: τῆι Ρ θ οἰκεῖα Ν. χἱ (ὄντας) Μᾷ8. 
9 εἴ τῳ ᾿ξένῳ Μα.: εἴ τῳ ξένων Ῥ οὐ Μυ., εἰ τῷ ξένῳ ΒετΙκ. 
10 οἰκία ΒΙ. 1 μεϑ' Ἕρ. Οά. 11 στὺξ ΜΆ. (οἴ τπὰ. ἢ 
ΒᾺ κα΄ (εἰς στύγα) οὐ Ηδβγο οὶ ρ]οββαηι στύξ᾽ ὁ σκὼψ (ποοίυδ- 
ΤΌΣ Ρ΄ΘΠΙ8) τὸ ὄρνεον"): στῦξ Ρ, στρὺξ Μοβδβίυβι στρὶξ 8] 
στρὶγξ ον. [ἄτερ -- (19) ἄνω] Οα. Βοδὶ πουϑαμι 810 ΒΟΠΆΒ8Θ 
Ῥυϊαὺ ϑ4 ΚΟΙΟνΒΚΙ: σίτου ἄτερ τε ποτοῦ, κεφαλὴν ἴσχουσα κάτω 
στύξ. 20 λαγῶς Ρ (οἴ. ρῥγαοξ. ο8Ρ. 11) αο]Ἱρὸ λαγώς 21 Ἄγριον 
Βεῦκ. γύπα Ρ, οἵ, ἱπά. 1Π 8. κα' 

"» 0 

.- ν 
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δὲ μεταβάλλουσα τὴν φύσιν ηὔξατο ϑεοῖς μὴ κακὸς 
ὄρνις ἀνθρώποις γενέσϑαι" καὶ αὐτῆς ὑπήκουσαν Ἕρ- 
μῆς καὶ Ἄρης, ἐπεὶ κατ’ ἀνάγκας ἔδρασεν ἃ προσέτασ- 
σον ᾿οἵ δεσπόται" καὶ ἔστιν ἀγαϑὸς οὗτος ὃ ὄρνις 10]. 300: 

5 ἐπὶ ϑήραν ἰόντι καὶ δαῖτα. 

ΧΙ]. Κέραμβος. 

[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἐν α΄ ἑτεροιουμένων.7 

Κέραμβος {δ Εὐσείρου τοῦ Ποσειδῶνος καὶ Εἰ- 
δοϑέας νύμφης Ὑ Ὀϑρηΐίδος ᾧκει ἐν τῇ γῇ τῇ Μη- 

1. λιέξων παρὰ τὴν ὑπώρειαν τῆς Ὄϑρυος. ἐγένετο δὲ 
αὐτῷ ϑρέμματα πλεῖστα καὶ αὐτὰ ἐποίμαινεν αὐτός. 
(2) νύμφαι δὲ συνελάμβανον αὐτῷ, διότι αὐτὰς ἐν 
τοῖς ὄρεσιν ἄδων ἔτερπεν" λέγεται γὰρ μουσικώτατος 

τῶν τότε γενέσϑαι καὶ ἐπὶ βουχολικοῖς ἄσμασι δια- 
ι5 βοηϑῆναι καὶ σύριγγα ποιμενικὴν ἐν τοῖς ὄρεσι συν- 

ϑεῖναι καὶ λύρᾳ πρῶτος ἀνθρώπων κεχρῆσϑαι πλεῖστά 
τε καὶ κάλλιστα μέλη ποιῆσαι. (8) τούτων οὖν χάριν 
λέγουσιν ὀφϑῆναι αὐτῷ ποτὲ νύμφας καὶ χορεῦσαι 

πρὸς τὰ κρούματα τοῦ Κεράμβου, Πᾶνα δὲ τοῦτο κατ᾽ 
Ὁ εὐμένειαν αὐτῷ παραγγεῖλαι καταλιπόντι τὴν Ὄϑρυν 
ἐν τῷ πεδίῳ τὰ πρόβατα ποιμαίνειν" ἐξαίσιον γάρ τι 
χαὶ ἄπιστον χρῆμα χειμῶνος ἐπεῖναι μέλλειν. (4) ὁ δὲ 
Κέραμβος ὑπὺ μεγαλαυχίας ἐκ νεότητος οἷα ϑεοβλαβὴς 

ῷ αὐτῇ Ν. 6 Κέραμβος Ῥαβδβίπι 'π Βδὸ ἔμ. βού. ᾿αθοὺ 
Βεοτκ. (οἵ, Θυϊά. πιοΐ, Υ1 858): Τέραμβος Ῥ 7 οἴ, Βοδπ. 
ΝΟ. Ρ. 49εα6.. 8 .(ὁν Εὖ. Οα, 9. Ὀϑρηΐδος αἷχ βαπύχῃ οὗ, 
04. Ρ. 20 αὺἱ ὀρειάδος γτορ., Ὀϑρυίδος ϑ'Α ΚΟ] 5 16 τηᾶλτρ' 

Ρ ἄβοῦ. βυῃὺ Βδθο (1ὐὉ. ταδὶ.): ση τίσ ποιμενικὴν (Πποιμενὴ 
σύριγγα συνέϑηκεν᾽ καὶ λύρα ἐχρήσατο πρῶτος" 19 κατ 
εὐμέλειαν Οαρθτ. δροίῃ. Ηοχι. ρ. 382ζ. 22 ἐπεῖναι [μέλλειν] Μὰ. 

" 
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ἀπελαύνειν μὲν ἐκ τῆς Ὄϑρυος εἰς τὸ πεδίον οὐκ 

ἐγίνωσκεν, ἀπέρριψε δὲ λόγον ἄχαρέν τε καὶ ἀνόητον 
εἰς τὰς νύμφας. ὅτι γένος μέν εἰσιν οὐκ ἀπὸ ΖΊιός, 
ἀλλ᾽ ἔτεκεν αὐτὰς ἡ Ζεινὼ τῷ Σπερχειῷ, Ποσειδῶν 

δὲ πόϑῳ μιᾶς αὐτῶν Ζιοπάτρης τὰς ἀδελφὰς ἐρρίξωσε 
καὶ ἐποίησεν αἰγείρους, ἄχρις αὐτὸς κορεσϑεὶς τῆς 

εὐνῆς ἀνέλυσε καὶ πάλιν αὐταῖς ἀπέδωκε τὴν ἐξ ἀρ- 

χῆς φύσιν. (δ) τοιαῦτα μὲν ὁ Κέραμβος ἐκερτόμησεν 
εἰς τὰς νύμφας. μετὰ δὲ χρόνον ὀλίγον ἐξαίφνης 
ἐγένετο κρυμὸς καὶ ἐπάγησαν αἵ χαράδραι καὶ πολλὴ 

κατέπεσε χιὼν καὶ τὰ ποίμνια τοῦ Κεράμβου [σὺν] αὐ- 
το]. Ξοιδταῖς ἀτραποῖς καὶ δένδρεσιν [ ἠφανίσϑη. νύμφαι δὲ 

μετέβαλον κατ᾽ ὀργὴν τὸν Κέραμβον, ὅτι αὐταῖς ἐλοι- 

δόρησε, καὶ ἐγένετο ὑλοφάγος κεράμβυξ᾽ (6) φαίνεται 
δὲ ἐπὶ τῶν ξύλων καὶ ἔστιν ἀγκύλος ἐκ τῶν ὀδόντων 

καὶ συνεχῶς τὰ γένεια κινεῖ, μέλας, παραμήκης. πτέρυ- 

γας στερεὰς ἔχων, ἐοικὼς τοῖς μεγάλοις κανϑάροις. 

οὗτος ξυλοφάγος βοῦς καλεῖται. παρὰ δὲ Θετταλοῖς 

κεράμβυξ. τοῦτον οἵ παῖδες παίγνιον ἔχουσι καὶ τὴν 

κεραλὴν ἀποτέμνοντες φέρουσιν. ἡ δὲ ἔοικε σὺν τοῖς : 

κέρασι λύρᾳ τῇ ἐκ τῆς χελώνης. 

ἀπέρριψεν Ρ δὲ (καὶ Μαᾶ. 8. γγὸ εἶσιν οομϊ. εἶχον 
ἴα. 4 ἡ Δεινὼ τῷ Σπερχειῷ Οἀ.: ἡ δεῖνα τοῦ σπερχειοῦ 

Ρ, ἡ Δεινὼ τοῦ Σπερχειοῦ Βογκ., ἡ δεῖνα τῶν Σπερχειοῦ Μία. 
0 ἄχρις Θᾶ,: ἄχρι Ῥ 11 [σὺν] Μᾶ. 138 αὐτὰς Οά. 
14 ξυλοφάγος ΧΥΪ., συκοφάγος ΒεΙΚ. [φαΐίνεται --- (19) 
κεράμβυξ] Οα. 1 ἐπὶ τῶν συκῶν Βοτκ. 16 γέννας Μία. 
κινῶν ΥΟΥ, 18 συκοφάγος ΒοΙκ. Θεσσαλοῖς Οἀ. 

" 
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ΧΧΠΙ. Βάττος. 

[[Ἱετορεὶ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων α΄ καὶ Ἡείοδος ἐν μεγάλαις 

᾿ἪἬοίαις καὶ Διδύμαρχος μεταμορφώςεων τ΄ καὶ ᾿Αντίγονος ἐν 

ταῖς ἀλλοιώςεςι καὶ ᾿Απολλώνιος ὁ Ῥόδιος ἐν ἐπιγράμμαςειν, ὥς 
5 φήςι Πάμφιλος ἐν α΄.] 

ἄργου τοῦ Φρίξου καὶ Περιμήλης τῆς ᾿ἀδμήτου 
ϑυγατρὺς ἐγένετο Μάγνης. οὗτος ὥκησεν ἐγγὺς Θεσ- 

σαλίας καὶ τὴν γῆν ταύτην ἀπ’ αὐτοῦ Μαγνησίαν 

προσηγόρευσαν οἵ ἄνθρωποι. ἐγένετο δ᾽ αὐτῷ παῖς 

10 περίβλεπτος τὴν ὕψιν Ὑμέναιος. (2) ἐπεὶ δὲ ᾿᾽4πόλ- 
λωνὰα ἰδόντα ἔρως ἔλαβε τοῦ παιδὸς καὶ οὐκ ἐξελίμ- 

πανὲ τὰ οἰκία τοῦ Μάγνητος, ᾿Ερμῆς ἐπιβουλεύει τῇ 
ἀγέλῃ τῶν βοῶν τοῦ ᾿Απόλλωνος. αἵ δὲ ἐνέμοντο 
ἵναπερ ἦσαν αἵ ᾿Αδμήτου βόες. καὶ πρῶτα μὲν ἐμ- 

ι5 βάλλει ταῖς κυσίν, αἱ ἐφύλαττον αὐτάς, λήϑαργον καὶ 
κυνάγχην. αἵ δὲ ἐξελάϑοντο τῶν βοῶν καὶ τὴν ὑλακὴν 

ἀπώλεσαν. (8) εἶτα δ᾽ ἀπελαύνει πόρτιας δώδεκα καὶ 
ἑκατὸν βοῦς ἄξυγας καὶ ταῦρον, ὃς ταῖς βουσὶν ἐπ- 

ἔβαινεν. ἐξῆπτε δὲ ἐκ τῆς οὐρᾶς πρὸς ἕκαστον ὕλην, 
0 ὡς ἂν τὰ ἴχνη τῶν βοῶν ἀφανίσῃ, καὶ ἦγεν αὐτὰς 

ἐλαύνων διά τε Πελασγῶν καὶ δι’ ᾿ἀχαΐας τῆς Φϑιώ- 

τιδος καὶ διὰ “οκρέδος καὶ Βοιωτίας καὶ Μεγαρίδος 

καὶ ἐντεῦϑεν εἰς Πελοπόννησον διὰ Κορίνϑου καὶ 
“αρίσσης ἄχρι Τεγέας καὶ ἐντεῦϑεν παρὰ τὸ “ύκαιον 

2 οὗ Βοδμ. ΝΙο. Ρ. ὅ0 ρῥύοχχ. 8 Δίδυμος ᾿ἀριστάρχειος 
ΒοΒπμαὺ, “Ὀ1α, ΟΒα10. ἔγαρτῃ.᾽ γΡ. 8604 4 ᾿4π. ὁ Ῥ. ἐν ἔπεσιν 
ΒΔ ΚΟ] βκὶ. “46 δηέῃο]. Ῥα]αῦ. αα.᾽ 1898 Ρ. 28 ὅ Παμφίλη ἐν 
α΄ ἨθοΚκοΥ. ἴῃ “οοτῃ. οὐ. ἀ6 ἀπο}. στ.᾽ 1 Ρ. 19 πού. 46 ἴδ. 
υἱάθ ῬΊΔΘμμ, “ἀθ Νιοδπᾶστο"᾽ 1882 . 817 βαα. 8 γὴν 
τηᾶγρ. ἃ86.: ση πόϑεν τῆι μαγνησίαι χώραι τοὔνομα: 10 περι- 
βόητος Ν. 12 οἰκεῖα Ν. 16 ὑλακὴν ΖΔ 0003. ἜΧΘΙΟ. ἴῃ ΒΟΥ. 
υοῦ.᾽ ΠΡ. 89: φυλακὴν 21 ᾿Δχαΐας καὶ Φϑιώτιδος ΒροιΙκ. 
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(ο1.301- ὅρος ἐπορεύετο καὶ παρὰ τὸ Μαινάλιον | καὶ τὰς λεγο- 

μένας Βάττου σκχοπιάς. (4) ᾧκει δὲ ὃ Βάττος οὗτος 
ἐπ’ ἄκρῳ τῷ σκοπέλῳ" καὶ ἐπεὶ τῆς φωνῆς ἤκουσε 

παρελαυνομένων τῶν μόσχων, προελθὼν ἐκ τῶν οἰκείων 

ἔγνω περὶ τῶν βοῶν, ὅτι κλοπιμαίας ἄγει, καὶ μισϑὸν 
ἤἥτησεν, ἵνα πρὸς μηδένα φράσῃ περὶ αὐτῶν. Ἑρμῆς 
δὲ δώσειν ἐπὶ τούτοις ὑπέσχετο καὶ ὁ Βάττος ὥμοσε 
περὶ τῶν βοῶν πρὸς μηδένα κατερεῖν. (Ὁ) ἐπεὶ δὲ 
αὐτὰς “Ἑρμῆς ἔκρυψεν ἐν τῷ πρηῶνι παρὰ τὸ Κορυ- 

φάσιον εἰς τὸ σπήλαιον εἰσελάσας ἄντικρυς ᾿Ιταλίας 

καὶ Σικελίας, αὖϑις ἀφίκετο πρὸς τὸν Βάττον ἀλλάξας 

ἑαυτὸν καὶ πειρώμενος, εἰ αὐτῷ συμμένειν ἐπὶ τοῖς 
ὁρκίοις ἐθέλει" διδοὺς ὃὲ μισϑὸν χλαῖναν ἐπυνθάνετο 
παρ᾽ αὐτοῦ, μὴ κλοπιμαίας βοῦς ἔγνω παρελαϑείδας. 

(6) ὁ δὲ Βάττος ἔλαβε τὴν χλαμύδα καὶ ἐμήνυσε περὶ 
τῶν βοῶν. Ἑρμῆς δὲ χαλεπήνας, ὅτι διχόμυϑος ἦν, 
ἐρράπισεν αὐτὸν τῇ ῥάβδῳ καὶ μετέβαλεν εἰς πέτρον. 

καὶ αὐτὸν οὐκ ἐκλείπει χρύος οὐδὲ καῦμα. λέγεται 
δὲ καὶ ὃ τόπος ζὑπὸ τῶν» παροδευόντων ἄχρι νῦν 
σκοπιαὶ Βάττου. 

ΧΧΙΥ͂. ᾿Ακκάλαβος. 
[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων δ΄.] 

Δημήτηρ ὅτε πλανῆτις ἐπήει {τὴν γῆν ἅπασαν 
κατὰ ξήτησιν τῆς ϑυγατρὸς ἀνεπαύσατο ἐν τῇ ᾿Αττικῇ. 

1 Μαίναλιον ὄρος ἐπ. κ. π. τὸ Λύκαιον Οἀ., 568 οὗ ρῥταϑῇ. 
οδΡ. Π 8 ἐπ᾽ ἄκρῳ τῷ σκ. ὅομη. 1. 1. 4 οἰκίων Β]. 
10 ἱταλίας Ῥ 11 αὖτις ϑομῃ. 1. 1. οὐ Ν. 168 χλαῖναν 
Βρουκ., γλανέδα Μα. 10 γαλεπήινας Ῥ 11 ἐράπισεν Ῥ 
19 {ὑπὸ τῶν» παροδευόντων Οἀἁ.: παροδευόντων Ῥ, παρ᾽ ὁδευ- 
ὄντων Βαδβί. 20 σκοπιαὶ ϑόμη. 1. 1.: σκοπιὰ ἢ 21 ἀσκα- 
λαβός ῖο οὐ Ἰηΐγα Ῥ, οἵ, Ἰαΐθσο. 1 οὖ Π βὰὺ κὃ' 22 οἵ βϑοβη. 
Νῖο. Ρ. 68. ἀθ ἔμ. υἱάθ Εὔτβίοσ. “δὰ πὰ ΗΠ ἄοΚΚΘΩΣ ἄδυ 
ῬΘΙΒΘΡΒομθ᾽ Ρ. 80 8βαᾳ. 238 {τὴν γῆν ἅπασαν Μᾶ. 
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Ξεαὶ αὔην ὑπὸ πολλοῦ καύματος ὑποδέχεται Μίσμη καὶ 

διδοῖ ποτὸν ὕδωρ ἐμβαλοῦσα γλήχωνα καὶ ἄλφιτον 

εἰς αὐτό. (2) χαὶ ἡ 4ημήτηρ ἐξέπιε κατὰ τὸ δίψος 

τὸ ποτὸν ἀϑροῦν. ὁ δὲ παῖς ὁ τῆς Μίσμης ᾿Ζσκάλα- 
5. βος ἰδὼν ἐποιήσατο γέλωτα καὶ αὖτις ἐκέλευεν ὀρέγειν 
αὐτῇ λέβητα βαϑὺν ἢ πιϑάκνην. (8) 4ημήτηρ δὲ 
κατ᾽ ὀργὴν ὡς εἶχε τὸ ποτὸν αὐτῷ τὸ καταλειπόμενον 
προσέχεεν. ὁ δὲ μεταβαλὼν ἐγένετο ποικίλος ἐκ τοῦ 
σώματος | ἀσκάλαβος καὶ ὑπὸ ϑεῶν καὶ ὑπὸ ἀνθρώπων ἴοϊ. 303 

ιυ μεμίσηται. καὶ ἔστιν αὐτῷ δίαιτα παρ᾽ ὀχετόν. ὁ δὲ 
ἀποκτείνας κεχαρισμένος γίνεται Ζ΄ήμητρι. 

ΧΧΥ. Μητιόχη καὶ Μενίππη. 
[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων δ΄ καὶ Κόριννα γεροίων α΄. 

᾿ῷρίωνος τοῦ Ὑριέως ἐν Βοιωτίᾳ ϑυγατέρες ἐγέ- 
ἰόψοντο Μητιόχη καὶ Μενίππη. αὗται, ὅτε ᾿βρίωνα 

ἠφάνισεν ἐξ ἀνθρώπων "Ἄρτεμις, ἐτρέφοντο παρὰ τῇ 
μητρί. καὶ ᾿ϑηνᾶ μὲν ἐδίδασκεν αὐτὰς ἱστοὺς ἐξ- 
᾽πυηφαίγνειν, ᾿Αφροδίτη δὲ αὐταῖς ἔδωκε κάλλος. (2) ἐπεὶ 
δὲ ᾿“ονίαν ὅλην ἔλαβε λοιμὸς καὶ πολλοὶ ἀπέϑνῃσκον, 

50. ϑεωροὺς ἀπέστειλαν παρὰ τὸν ᾿ἀπόλλωνα τὸν Γορτύ- 

νιον καὶ αὐτοῖς εἶπεν ὃ ϑεὸς ἱλάσσασϑαι δύο τοὺς 

ἐριουνίους ϑεούς᾽ ἔφη δὲ καταπαύσειν αὐτοὺς τὴν 

1 αὔην ῬΙΘΙΒΟΙὰΒ. “ΘΙ π.᾽ Ὁ. 87: αὐτὴν Ῥ 4 ἀϑρόως 
Μὰ. ἐἔοτῦ. Νῖο.: αὖθι κέλευε λέβητ᾽ ὀρέγειν βαϑὺν ἠὲ πιϑά- 
ἈΡὴν 8 μεταβαλὼν ΤιδππορίυβΒ ἃ ῬΑ]. Ρ. 318 (1άθιῃι Ἰδθρὶ 
ὉΟΪ] 1886. αἱάοῦυν ΧΥ]., ααἱ ποτύϊῦ: “ἸΒαὰθ πναϊαύα ἔογτηδ ἃ. 8.7): 
μεταλαβὼν Ῥ 11 δημῆτρι Ῥ 12 μητιΐχη Ρ 18 οἵ. 
Ξομη, ΝΙό, Ρ. 68 5Βαᾳ. οὐ Βεουρὶκ. Ῥορῦ. ᾿γυύ. σύ. Π{4 γ᾿. δ44 βαα. 

ἘΤΈΡΟΙΩΝ ἱ. ᾳ. γεροίων εἴ. τοι. ἴῃ Ηθγπδθ 0]. ΧΙ] ἡ. 815 8α. 
14 ὡρίωνος Ῥ, ἰάθη βρίτἰδα8 ἱπῆγα ὈΪ8 20 '4π. τὸν Γρύνειον 
Ταοοῦβιαβ 1 ἀ6γ8. ρόσια, Ὁ. 119 ποῦ. Ἐἢ) 21 ἰλάσασϑαι Οα. 
οὐ Ν., βρα υἱάθ ϑομῃ, 1]. 1. Ρ. 08 ποῦ. ῶ τοὺς δύο ὅϑομη. 1. ]. 
8β6α οἵ, Οἀ. Ρ. 41 
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μῆνιν, εἰ δύο δυσὶν ἑκοῦσαι παρϑένοι ϑύματα γέ- 
νοιντο. (9) πρὸς [δὲ] δὴ τὸ μαντεῖον οὐδεμία τῶν 
ἐν τῇ πόλει παρϑένων ὑπήκουσεν, ἄχρι γυνὴ ϑῆσσα 

τὸν χρησμὸν ἐξήνεγκε πρὸς τὰς ϑυγατέρας τοῦ ᾿Θρίω- 

νορ. αἵ δ᾽ ὡς ἐπύϑοντο περὶ τὸν ἱστὸν ἔχουσαι. 

«Κἑχοῦσαι» τὸν ὑπὲρ ἀστῶν ϑάνατον ἐδέξαντο πρὶν ἢ 

τὴν ἐπιδήμιον ἐπιπεσοῦσαν αὐτὰς ἀφανίσαι νόδον" 

τρὶς δὲ βοησάμεναι χϑονίους δαίμονας. ὅτι αὐτοῖς 

ἑχοῦσαι ϑύματα γίνονται, ἐπάταξαν ἑαυτὰς τῇ κερ- 
κίδι παρὰ τὴν κλεῖδα καὶ ἀνέρρηξαν τὴν σφαγήν. 

(4) καὶ αὗται μὲν ἀμφότεραι κατέπεσον ἐς τὴν γῆν" 
Φερσεφόνη δὲ καὶ “Ἧ4ιδης οἰκτείραντες τὰ μὲν σώματα 

τῶν παρϑένων ἠφάνισαν, ἀντὶ δ᾽ ἐκείνων ἀστέρας 
ἀνήνεγκαν ἐκ τῆς γῆς" οἵ δὲ φανέντες ἀνηνέχϑησαν 

εἰς οὐρανόν, καὶ αὐτοὺς ὀνόμασαν ἄνϑρωποι κομήτας. 

(6) ἱδρύσαντο δὲ πάντες (οἵ, ΄άἄονες ἐν Ὀρχομενῷ 
τῆς Βοιωτίας ἱερὸν ἐπίδημον τῶν παρϑένων τούτων. 

καὶ αὐταῖς καϑ' ἕκαστον ἔτος κόρον τε καὶ κύραι 
201. 902ν δι [ λέίγματα φέρουσιν. προσαγορεύουσι δ᾽ αὐτὰς ἄχρι 

νῦν Αἰολεῖς Κορωνίδας παρϑένους. 

ΧΧΥῚ. Ὕλας. 

[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων β΄. 

Ἡρακλῆς ὅτε μετὰ τῶν ᾿Αργοναυτῶν ἔπλει, στρα- 

τηγὺς ὑπ’ αὐτῶν ἀποδειχϑεὶς συνεπήγετο μεϑ’ αὑτοῦ 

1 ἑκοῦσαι αδ8].: ἔχουσαι Ρ 2 πρὸς [δὲ] δὴ Μὰά. ὅ αἱὲ 
δ᾽ ὡς Ρ περὶ τὸν ἴστ. ἔχουσαι, ἥρως τ. Μᾶ.: παρὰ τὸν 
ἴστ. ἔχουσαι τ. Ῥ, περὶ τὸν ἴστ. ἔχουσαι τ. Βαδβύ., παρὰ τὸν 
ἵἷστόν, ἑκοῦσαι τ. Ὁο0]ρΡῸ 0 ἀστῶν Μαϊοκοηδοιῖαβ: αὐτῶν 
8 (ἐπι)βοησάμενοι ΒΒ ΚΘΗΐαΒ, 568 6185. ΠΘΥ, ἔγαβῦ, 6856 αἱᾷ. 
τρὶς δὲ βοησάμεναι γϑονίους 11 εἰς Οα. 10 (οῖν Μα. 
18 κόροι τὲ Ῥ 20 ὕγὸ «“ἰολεῖς οἱ. Ἄονες ΒοΙΚκ. Κορωνίδας 
Β].: κορωνέδας ὰο]ρὸο 22 οὗ βοβῃ. Νῖο. Ρ. 7 δᾶ σϑπὶι οἵ 
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καὶ Ὕλαν, παῖδα μὲν Κήυκος,  ἵἱτυπος᾽ νέον δὲ καὶ 

καλόν. (2) ἐπεὶ δὲ πρὸς τὸ στενὸν ἐξίκοντο τοῦ Πόν- 
του καὶ τὰ σφυρὰ παρέπλευσαν τῆς ᾿ἀργανϑώνης καὶ 

ἐγένετο χειμὼν καὶ σάλος, ἐνταῦϑα καταβαλόντες ἀγ- 
5 κύρας ἀνέπαυσαν τὴν ναῦν. καὶ Ἡρακλῆς παρεῖχε 

τοῖς ἥρωσι τὸ δεῖπνον. (8) ὁ δὲ παῖς Ὕλας ἔχων 
κρωσὸν ἦλϑε πρὺς τὸν ᾿“σκάνιον ποταμὸν ὕδωρ ἀποί- 

δσων τοῖς ἀριστεῦσιν" καὶ αὐτὸν ἰδοῦσαι νύμφαι, (αἷς 

τοῦ ποταμοῦ τούτου ϑυγατέρες, ἠράσϑησαν, ἀρυόμενον 

ἴὸ ὃὲ χαταβάλλουσιν εἰς τὴν κρήνην. (4) καὶ ὁ μὲν 
Ὕλας ἀφανὴς ἐγένετο, Ἡρακλῆς δ᾽, ἐπεὶ αὐτῷ οὐκ 

ἐνόστει καταλιπὼν τοὺς ἥρωας ἐξερευνᾷ πανταχοῖ τὸν 
δρυμὸν καὶ ἐβόησε πολλάκις τὸν Ὕλαν. νύμφαι δὲ 
δείσασαι τὸν Ἡρακλέα, μὴ αὐτὸν εὕροι κρυπτόμενον 

ιὸ παρ᾽ αὐταῖς, μετέβαλον τὸν Ὕλαν καὶ ἐποίησαν ἠχὼ 
καὶ πρὸς τὴν βοὴν πολλάκις ἀντεφώνηδσεν Ἡρακλεῖ. 

(5) καὶ ὁ μὲν ὡς οὐκ ἐδύνατο πλεῖστα πονησάμενος 
ἐξευρεῖν τὸν Ὕλαν, παρεγένετο πρὸς τὴν ναῦν καὶ 

αὐτὸς μὲν ἔπλει μετὰ τῶν ἀριστέων, Πολύφημον δὲ 

30 καταλείπει ἕν τῷ χωρίῳ, εἴ πὼς δύναιτο ξητῶν ἐξευρεῖν 
αὐτῷ τὸν Ὕλαν. καὶ ὁ μὲν Πολύφημος ἔφϑη τελευ- 

τήσας, Ὕλᾳ δὲ ϑύουσιν ἄχρι νῦν παρὰ τὴν κρήνην 

Τῦχκ. “46 Ηγ]α’ Ὑγαῦ. 1894 ρ. 80 Βα. Ῥ. 104, 32 ἔτ. β΄ ὃχ 
500]. δ ΑΡΟ]]. ΑΥρ. 1 1286 [ρ. 8718 Καὶ} τϑβυϊαιῦ Μὰ. (οἔ, 
οὐΐδτα Β]. Ρ. 582): ἕτσ. δ Ρ 84 [μεϑ᾽ αὑτοῦ] Οά. 1 κήυκος 
ἵτυπος᾽ νέον δὲ καὶ καλόν Ῥ, ἀτόπως ἴῃ τηᾶτρ. 6ἃ. Χγ]., Καὶ. 
ἐκτόπως υ6ὶ] ὑπερφυῶς ν. κι κ- ΒοΙκΚ., Κ. νέον δὲ καὶ ἐκτόπως 
κ᾿ Βυμβηκθοηίυβ, Κ. τεϑηπὼς ν. κι κι Τοὺρ. 6. ἴῃ βυϊά, ΤΥ 
Ῥ. 110 2 ἐπεὶ δὲ τὰ σφυρὰ παρέπλευσαν τῆς ᾿4ργ. καὶ πρὸς 
τὸ στενὸν ἐξίκοντο τοῦ Πόντου καὶ Οἃ., 868 οὗ, ῥταθῇ, οαρ. Π 
1 κρωσὸν Ῥ (οἴ, Ηροτοά, 6ἀ, Τιϑηΐ 1. Ρ. 206, δ): ο]ρὸ κρωσσὸν 
8 ἀριστεῦσι Ρ νύμφαι {αἴ Ν. 123 ἐξεραυνᾶι ῬΡ πανταχῇ 
16] πανταχοῦ Οα. 18 (αἵδ᾽ νύμφαι Υεβί. 17 πονησάμενος 
Ν. εὖ Οὐΐο “ἀθ {2 00}18 Ῥγορ συ Δ 18᾽ Ρ. 48: ποιησάμενος Ῥ 
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οὗ ἐπιχώριοι καὶ αὐτὸν ἐξ ὀνόματος εἰς τρὶς ὃ ἱερεὺς 

φωνεῖ καὶ εἰς τρὶς ἀμείβεται πρὸς αὐτὸν ἠχώ. 

ΧΧΥΤΙΙ. Ἰφιγένεια. 

[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων δ΄.] 

Θησέως καὶ Ἑλένης τῆς Ζιὸς ἐγένετο ϑυγάτηρ 

᾿Ιφιγένεια καὶ αὐτὴν ἐξέτρεφεν ἣ τῆς Ἑλένης ἀδελφὴ 
[0]. 3088 λυ  ταιμήστρα, πρὸς δὲ τὸν ᾿“γαμέμνονα εἶπεν αὐτὴ 

τεκεῖν" Ἑλένη γὰρ πυνθανομένων τῶν ἀδελφῶν ἔφη 
κόρη παρὰ Θησέως ἀπελθεῖν. (2) ἐπεὶ δὲ ἡ στρατιὰ 
ἡ τῶν ᾿Δχαιῶν ὑπὸ ἀπλοίας ἐν Αὐλίδι κατείχετο, προ- 
ἐσήμαινον οἱ μάντεις, ὅτι ἔσοιτο πλοῦς, ἐὰν ᾿Φρτέμιδι 

ϑύσωσι τὴν ᾿Ιφιγένειαν. ᾿Ζ4γαμέμνων δὲ διδοῖ σφά- 
γιον αὐτὴν αἰτούντων τῶν ᾿4χαιῶν, πρὸς δὲ τὸν βω- 

μὸν ἀγομένην οἵ μὲν ἀριστεῖς οὐ προσέβλεψαν. ἀλλὰ 

πάντες ἔτρεψαν ἄλλῃ τὰς ὄψεις. (8) ἥρτεμις δὲ ἀντὶ 

τῆς ᾿Ιφιγενείας παρὰ τὸν βωμὸν ἔφηνε μόσχον, αὐτὴν 

δὲ προσωτάτω τῆς Ελλάδος ἀπήνεγκεν εἰς τὸν Εὔξει- 

νον λεγόμενον πόντον παρὰ Θύαντα τὸν Βορυσϑένους 

παῖδα. καὶ τὸ μὲν ἔϑνος ἐκεῖνο τῶν νομάδων ἐκάλεσε 

Ταύρους. ἐπεὶ ἀντὶ τῆς ᾿Ιφιγενείας παρὰ τὸν βωμὸν 

ἔφηνε ταῦρον, οὑτὴν δ᾽ ἡ ϑεὸς Ταυροπόλον. (4) κατὰ 

2 Νῖο. ἀμείβεται ἠχώ 4 οἵ, ϑομπη, Νῖο. Ρ. θ64 5δααᾳ. ὅ οἵ. 
Ῥδπβ. Π| 922,7 6 ἴῃ τιᾶῦσ Ρ σὴ ἴ ἀυτ Ρ 8 πυνϑανο- 

μένων ΒυΒηκΚΘηΐαΒ: πυνϑανομένη Ρ 9 στρατιὰ Οᾶ.: στρατεία 
ὉΟΙΡῸ στρατεία 10 ὑπ᾽ ἀπλοίας Οα, προψεσήμαινον Ῥ προὐσή- 
μαινον Κοθῃ. δὰ ἄτορ. Ρ. 116 οὐ Οα, 12 σφάγι-:-ον (γε ἴῃ Τ88.) 
Ῥ: σφαγὸν ου]62. 16 οὐ 21 ἔφηνε Ρ 171 προσωτάτω -- τῆς 
ταδτσ. Ῥ 10. ταὶ. αἀριοῦα βαηῦ ση παρὰ τίνα ἦλϑεν ἰφιγένεια 
19 ἀοῦρθὰ ἱπάθ ἃ καὶ τὸ μὲν ἔϑνος ἀδαὰθ δὰ ταυροπόλον πὺπὶ 
Δπΐοη. βἰηὺ ἀν. Οά. 0 ἴῃ τηᾶτρ. Ρ Ἰοσαηίυγ ᾿1ὐῦ. τηδὶ. 6χ- 
8Υ. Βᾶ60: ση πόϑεν τῶν ταύρων τῶι ἔϑνει, τὸ ὄνομα 21 αὗ- 
τὴν δ᾽ ἡ ϑεὸς Ταυροπόλον Οἁ., αὐτὴν δ᾽ οστροπόλου (δὰ τηδτρ. 
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ὃξδ χρόνον {τὸν ἱκνούμενον ἀπῴκισε τὴν ᾿Ιφιγένειαν 

εἰς τὴν Λευκὴν λεγομένην ζνῆσον» παρὰ τὸν ᾿᾽Δ4χιλλέα 
καὶ ἀλλάξασα ἐποίησεν αὐτὴν ἀγήρων καὶ ἀϑάνατον 

δαίμονα καὶ ὠνόμασεν ἀντὶ τῆς ᾿Ιφιγενείας Ὀρσιλοχίαν. 
ὅ ἐγένετο δὲ ᾿Αχιλλεῖ σύνοικος. 

ΧΧΥΤΙ. Τυφύών. 

[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων δ΄.] 

Τυφὼν ἐγένετο Γῆς υἱὸς ἐξαίσιος δαίμων πρὸς 
ἰσχύν, κατὰ δὲ τὴν ὄψιν παρηλλαγμένος" ἐπεφύκεσαν 

τ γὰρ (αὐτῷ κεφαλαὶ πλεῖσται καὶ χέρες καὶ πτέρυγες, 

ἐκ δὲ τῶν μηρῶν μέγισται δρακόντων σπεῖραι, φωνὰς 

δὲ παντοίας ἠφίει καὶ αὐτὸν οὐδὲν ὑπέμεινεν εἰς ἀλ- 

κήν. (2) οὗτος ἐπεϑύμησε τοῦ Ζ᾽ιὸς ἔχειν τὴν ἀρχὴν 
καὶ αὐτὸν ἐπερχόμενον οὐδεὶς ὑπέμενε τῶν ϑεῶν, 

ι5 ἀλλὰ δείσαντες ἔφυγον πάντες εἰς τὴν “ἴγυπτον., 

᾿ϑηνᾶ δὲ καὶ Ζεὺς ὑπελείφϑησαν μόνοι. Τυφὼν δ᾽ 
ἐκ ποδὸς ἐδίωκεν. οἱ δὲ προμηϑείᾳ διέφυγον | ἀλλά- ἴοι. 508: 

ἕαντες εἰς ξῷα τὰς ὄψεις" (8) καὶ ᾿Απόλλων μὲν ἐγέ- 

νετο ἱέραξ, “Ἑρμῆς δὲ ἶβις, 'άρης δὲ λεπιδωτὸς ἰχϑύς, 
Ἄρτεμις δὲ αἴλουρος, τράγῳ δὲ εἰκάξεται Ζιόνυσος, 
ἑλλῷ δ᾽ Ἡρακλῆς, βοὶ δ᾽ Ἥφαιστος, μυγαλῇ δὲ Δητώ, 

ἁἀρίοία, 1μθ018) Ρ, αὑτὴν δὲ ταυροπόλον Ὁ6] αὐτὴν δὲ ταυρο- 
πόλου ἵέρειαν κατέστησε 6], αὐτὴν δὲ ἀπέδειξεν ἱέρειαν ᾿άρτέ- 
μιδὸς Ταυροπόλου Μαυ. , αὑτὴν δ᾽ ὄνομα “Ταυροπόλον ϑοῃη. 1]. 1. 
Ρ. 100,21 κατὰ δὲ χρόνον {τὸν (0α.) ἱκνούμενον (Μα.): κ. ὃ. 

χ. ἱκούμενον Ῥ 2 (νῆσον) Μὰ. 8 ἀγήρω Βοῖκ. 4 ὀρξί- 
λοχίαν Ῥι ὀρσιλόχη ᾿πᾶ. 11, Ὀρσιλόχειαν βομη, 1.1, ὁ Τυφῶν Βϊς 
οὐ τη Ἴ οἵ, Βομμ, Νῖίο. Ρ. θῦ 10 (αὐτῷ Μὰ. χεῖ- 
ρες ΡΙθτῖαὰθ οαά. οὐ ϑοθη. 12 ὑπέμεινεν ὅ0Βη. }. ].: ὑπέμενεν 
Ῥ 14 ὑπέμενε ὅο8ῃη. 1. 1. ὑπέμειν Ρ 19 ἐέραξ Ρ (οἴ. ζαὉ. 11 
ἴβις. Ρ 20 αἴλουρος Βοομβατίυβ (οἷ, ᾿πά, 11 8ὰὉ κή 1): σίλουρος Ρ 
21 ἑλλῷ ἀθα] (οἵ, [μ6χ. Ηοχι. ρα. ΕΡΘΙΐπρ 8. ἃ. ἕλλός): ἕλλωι Ῥ, 
οἵὗἁ, οὐϊάτῃ Ἰαύθσο. 11 58. κη' μυγαληι Ῥ 
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καὶ ὡς ἕκαστος ἔτυχε τῶν ἄλλων ϑεῶν μετέβαλε τὴν 
ὄψιν. ἔπει(ταΣ δὲ Τυφῶνα Ζεὺς βάλλει κεραυνῷ, καιό- 

μενος δὲ ὁ Τυφὼν ἔκρυψεν ἑαυτὸν καὶ ἠφάνισε τὴν 

φλόγα τῇ ϑαλάσσῃ. (4) Ζεὺς δ᾽ οὐκ ἀνίησιν, ἀλλ᾿ ὃ 
μέγιστον ὕρος ἐπιβάλλει Τυφῷνι τὴν Αἴτνην καὶ αὐτῷ 

φύλακα τὸν Ἥφαιστον ἐπὶ τῶν ἄκρων ἐφίστησιν" ὃ 

δ᾽ ἐνερείδας τοὺς ἄκμονας αὐτοῦ τῷ τραχήλῳ διά- 
πυρον ἐργάξεται μύδρον. 

ΧΧΙΧ, Γαλινθιάς. 

[Ἱςτορεὶ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων δ΄. 

Προίτου ϑυγάτηρ ἐν Θήβαις ἐγένετο Γαλινϑιάς. 

αὕτη (ἡ παρϑένος ἦν συμπαίχτρια καὶ ἑταιρὶς ᾿Αλκμή- 

νης τῆς ᾿Ηλεχτρύωνος. ἐπεὶ δὲ ᾿Αλχμήνην ὁ τόκος 

ἤπειγε τοῦ Ἡρακλέους, Μοῖραι καὶ Εἰλείϑυια πρὸς 

χάριν τῆς Ἥρας κατεῖχον ἐν ταῖς ὠδῖσι τὴν ᾿Δλκμή- 
νην. (2) καὶ αὗται μὲν ἐκαϑέξοντο κρατοῦσαι τὰς 
ἑαυτῶν χεῖρας, Γαλινϑιὰς δὲ δείσασα μὴ ᾿Δλκμήνην 

ἐκστήσωσι βαρυνομένην οἱ πόνοι. δραμοῦσα παρά τε 
τὰς Μοίρας καὶ τὴν Εἰλείϑυιαν ἐξήγγειλεν ὅτι Διὸς 

βουλῇ γέγονε τῇ ᾿Αλκμήνῃ παῖς κόρος, αἱ δὲ ἐκείνων 

ἐμαὶ καταλέλυνται. (8) πρὸς δὴ τοῦτ᾽ ἔκπληξις ἔλαβε 

τὰς Μοίρας καὶ ἀνῆκαν εὐϑὺς τὰς χεῖρας, ᾿φΔλκμήνην 
ὃὲ κατέλιπον εὐθὺς αἱ ὠδῖνες καὶ ἐγένετο Ηρακλῆς. 

αἵ δὴ Μοῖραι πένϑος ἐποιήσαντο καὶ τῆς Γαλινϑιάδος 

2 ἔπειζταν δὲ ὕηροτν. “ΤΏΘΌ. ρᾶτ.᾽ἢ 1. 488: ἐπεὶ δὲ Ρ 8 ἠφά- 
νισεν Ρ ὅ ἴῃ τηϑῦρ. Ῥ ᾿ὐΐ. τη]. δχδσ. θχβύϑῃῦ μᾶθο: σὴ τὸν 
καιόμενον ὑπὸ τὴν αἴτνην τίνα λέγει 10 οὗ βοβη. Νῖο. 
Ῥ. θὅ βΒαα. ἀ6 ἔαθα]α αἱὰθ ῬΊαθμη. “46 Νιοδηᾶγο᾽ Ρ. 86 ρτοχχ. 
12 (ἡ) Οα. συμπαίστρια ΒεῖΚ. ἑἕταίρισα Ρ 14 ἤπειγεν 
Ρ 20 ἀλκμήη Ρ 21 λύμαι 18] φαρμακεῖαι Βορύξι, ΠΗ. 
Ῥ.84 22 ἀν. [εὐθὺς] τ. χῦ Μὰ. 24 αἵ δὲ Μ. Οα. γαλιν- 
ϑίδος Ῥ 

1 

». 

τῷ 

0 
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ἀφείλοντο τὴν κορείαν, ὅτι ϑνητὴ οὖσα ϑεοὺς ἐξηπά- 
τησε. καὶ αὐτὴν ἐποίησαν δολερὰν γαλῆν καὶ δίαιταν 

ἔδωκαν ἐν τῷ μυχῷ καὶ ἄμορφον ἀπέδειξαν τὴν εὐνήν" 
ϑορέσκεται μὲν γὰρ διὰ τῶν ὥτων, τίκτει | δ᾽ ἀναφέ- τοϊ. 5045 

ϑρουσα τὸ κυόμενον ἐκ τοῦ τραχήλου. (4) ταύτην 
Ἑκάτη πρὸς τὴν μεταβολὴν τῆς ὕψεως ᾧκτειρε καὶ 

ἀπέδειξεν ἱερὰν αὐτῆς διάκονον: Ἡρακλῆς δ᾽ ἐπεὶ 
ηὐξήϑη τὴν χάριν ἐμνημόνευσε καὶ αὐτῆς ἐποίησεν 

ἀφέδρυμα παρὰ τὸν οἶκον καὶ ἱερὰ προσήνεγκεν. ταῦτα 

νῦν ἔτι τὰ ἱερὰ Θηβαῖοι φυλάττουσι καὶ πρὸ Ἣρα- 

κλέους ἑορτῆς ϑύουσι Γαλινϑιάδι πρώτῃ. 

ΧΧΧ. Βυβλίς. 
[Ἱςετορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων β΄.] 

᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Ακακαλλίδος τῆς Μίνω ϑυγατρὸς 

τ ἐγένετο παῖς ἐν Κρήτῃ Μίλητος. τοῦτον ἡ ̓ “κακαλλὶς 

δείσασα Μίνω ἐξέβαλεν εἰς τὴν ὕλην, καὶ αὐτὸν ἐπι- 
φοιτῶντες λύκοι βουλῇ ᾿Απόλλωνος ἐφύλαττον καὶ ὥρε- 
γον παρὰ μέρος γάλα. ἔπειτα δὲ βουκόλοι περιτυχόντες 

ἀνείλοντο καὶ ἔτρεφον ἐν τοῖς οἰχείοις. (2) ἐπεὶ δὲ 
ἢ ὃ παῖς ηὔξετο καὶ ἐγένετο καλὸς καὶ δραστήριος καὶ 

1 ἀφ. τὸ χορίον (αὐθγι,) Φδ00008. ἴῃ ὉΘΓΒ8. β6Υπι. Ρ. 120 ΡῈ) 
ὃν. οὖσα ϑεοὺς Β].: ὃν. τοὺς ϑεοὺς οχΧ τοῖς ϑεοῖς οἵ, ἴῃ Ῥ, 
ὃν. τὰς ϑεοὺς Βετκ,, ὃν. [τοὺς] ϑεοὺς ϑοΒη. 1.1. ἐξηπάτησεν Ρ̓ 
4 ϑορνύεται, Βροικ., ᾿ϑορεῖται 18]., κυέσκεται Μυ. ἴῃ τηϑΥρ. 
Ρ ση θ ᾧκτειρεν (ει οχ ὁ ΘΟΥΤ) Ρ 10 ἔτι νῦν θά. πρὸ 
Ἡρακλέους ἑορτῆς ὃ. Γαλινϑιάδι πρώτῃ Βαεὺ.: πρὸ ἡἧρ. ἑορτῆι 
3... γ. π. Ῥ, πρὸ Ἧς». ἑορτῆς 9. Γαλινϑιάσια Ηοτηρα Ο08. Ρ. 17, 
4υὶ Γαλινϑιάδι πρώτῃ εχ Γαλινϑιάδι α΄ Βαθπαΐυτη οΘηβοῦ. πρὼ 
Ἧς. ἑορτῇ 8. Γ. π. ὅϑβῃ. 1.1. 12 Βυβλίς Ῥαββίτῃη στρ. Βϑυκ. οὐ 
Φδοοῦβ. ἴῃ δα. δῃ. ἴθ Αἰἢ. Ρ. ὅδ: βιβλίς Ῥ, οχοθρίο ὑπὸ Ἰοθὸ 
(Ρ. 110, 6), αἱ βυβλές 18 οἵ βόδη, ΝΙο. Ῥ. ὅδ, ἀθ ἴβμΌυ]ὰ 
δὰ] Βομαθ. ὑρυίθοῃ. Βοιηδη᾽ Ρ. 9 ποῖ. 1 160 Μένων τὶ Μί- 
νωα Βεῖκ. ἐξέβαλεν Ν.: ἐξέβαλλεν Ρ 19 οἰκίοις ΒΕΙΚ. 6 ΒΙ. 
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ὁ Μίνως κατὰ πόϑον ἐνεχείρει βιάξεσϑαι, τότε νυχτὸς 

ὁ Μίλητος ἐμβὰς εἰς ἄκατον βουλῇ Σαρπηδόνος εἰς ᾿ 

Καρίαν ἀποδιδράσκει καὶ πόλιν ἐνταυϑοῖ κτίσας Μέ- 

λητον ἔγημεν Εἰδοϑέην τὴν Εὐρύτου ϑυγατέρα τοῦ 

βασιλέως τῶν Καρῶν. καὶ ἐγένοντο δίδυμοι παῖδες 5 

αὐτῷ Καῦνος [καὶ Βυβλίς], ἀφ᾽ οὗ πόλις ἐστὶν ἔτι 
νῦν ἐν Καρίᾳ Καῦνος, καὶ Βυβλίς. (8) ταύτης ἐγέ- 

γνοντοὸ πλεῖστοι μνηστῆρες ἐπιχώριοι καὶ κατὰ κλέος ἐκ 
“τῶν πέριξ πόλεων. ἡ δὲ τῶν μὲν λόγον ἐποιεῖτο 
βραχύν. αὐτὴν δὲ ἄφατος ἔρως ἐξέμηνε τοῦ Καύνου. τὸ 

καὶ τὸ πάϑος ἄχρι μὲν ἐδύνατο κρύπτειν ἐλελήϑει 
τοὺς γονεῖς" ἐπεὶ δὲ καϑ' ἡμέραν εἴχετο χαλεπωτέρῳ 
δαίμονι, νυχτὸς ἔγνω καταβαλεῖν κατὰ τῆς πέτρας 

ἑαυτήν. (4) καὶ ἡ μὲν εἰς τὸ πλησίον ὄρος παρελ- 

ἴοϊ. ϑοτϑοῦσα ῥίπτειν [ ἑαυτὴν ἐπεχείρησε, νύμφαι δὲ κατ- 

ἔσχον οἰκτείρασαι καὶ πολὺν ὕπνον ἐνέβαλον καὶ αὐτὴν 

ἤλλαξαν ἀπ’ ἀνθρώπου εἰς δαίμονα καὶ ὠνόμασαν 
ἁμαδρυάδα νύμφην Βυβλέδα καὶ ἐποιήσαντο συνδίαι- 

τον ἑἕταιρίδα. καλεῖται δὲ καὶ τὸ δέον ἐκ τῆς πέτρας 
ἐχείνης ἄχρι νῦν παρὰ τοῖς ἐπιχωρίοις δάκρυον Βυ- 
βλίδος. 

"- [τ 

[Ὶ ς 

1 κατὰ φϑόνον οἱ. Β0ΠΟΙ. δὰ ΑῬ0]]1. Αγβ. 1 τ. 186 
[Ρ. 818 ΚΙ γεὺ. 8--.8. ἴῃ ἢ Ρ ᾿υυὐ. τιδὶ. ση τὸ ὅλον 
ὃ Καῦνος [καὶ Βυβλίς], ἀφ᾽ οὗ -- (1) Καῦνος, καὶ Βυβλίς 
Ἠθυῖηρα ἴῃ ΟὉ8. Ρ. 236: καῦνος καὶ βυβλίς᾽ ἀφ᾽ οὗ -- καρέᾳ:ς 
καῦνος καὶ βιβλίς. κτέ. Ῥ, Καῦνος καὶ Βυβλίς [ἀφ᾽ οὗ -- καὶ 
Βυβλίς. Οα,, Καῦνος [καὶ ᾿Βυβλίρ], ἀφ᾽ οὗ --- Καρίᾳ, [Καῦνος] 
καὶ Βυβλές Μὰ. 18 κατὰ τῆς πέτρας Μᾶ., οἵ. Ῥγᾶθξ. οἂρ. 1: 
ἐκ τῆς πέτρας Ῥι, κατὰ πέτρας Ν. δ ἐπεχείρησεν Ρ 
16 ϑεϑερῦθαι Ρ᾽ 11 ἀπ’ ἀνθρώπου Μα.: ἀπ᾿ ἀνϑρώ- 
πων 
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ΧΧΧΙ. Μεεςεάπιοι. 

[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων β΄.] 

“Δυκάονος τοῦ αὐτόχϑονος ἐγένοντο παῖδες Ιἀπυξ καὶ 

Ζαύνιος καὶ Πευκέτιος. οὗτοι λαὸν ἀϑροίσαντες ἀφί- 

5 κοντο τῆς ᾿Ιταλίας παρὰ τὴν ᾿Αδρίαν" ἐξελάσαντες δὲ τοὺς 
ἐνταυϑοῖ οἰκοῦντας Αὔσονας αὐτοὶ καϑιδρύϑησαν. 

(2) ἦν δὲ τὸ πλέον αὐτοῖς τῆς στρατιᾶς ἔποικον, [᾽1λ- 
λυριοί.] (οἵΣ Μεσσάπιοι. ἔπειζταΣ δὲ τὸν στρατὸν 
ἅμα καὶ τὴν γῆν ἐμέρισαν τριχῇ καὶ ὠνόμασαν ὡς 

τὸ ἑκάστοις ἡγεμόνος (ὄνομα εἶχε ΖΙαυνίους καὶ Πευκε- 

τίους καὶ Μεσσαπίους" {καὶ τὸ μὲν ἀπὸ Τάραντος 
ἄχρι πρὸς τὴν ἐσχατιὰν τῆς ᾿Ιταλίας ἐγένετο Μεσσα- 

πίων, ἐν ἦ πόλις ᾧκηται Βρεντέσιον, τὸ δὲ παρὰ τὴν 
{χώραν ταύτην») ἐντὸς τοῦ Τάραντος ἐγένετο Πευκε- 

ιότίων, ἐνδοτέρω δὲ τούτου τῆς ϑαλάσσης Ἵ ἐπέπλεον 

Δαύνιοι, τὸ δὲ σύμπαν ἔϑνος ὠνόμασαν ᾿Ιαπύγων. 

1 οὗ, ὅοθμ. Νιοδμῃᾶσ, ρ. ὅδ ροχχ. 8 οἵ. δᾶ ρυίοσοιῃ ἔδθ. 
Ῥαγίθια ΝΊββθι. 18]. Τιᾶπα θβκ.᾽ 1 Ρ. ὅ48 5αᾳαᾳ. ὄὅ ἱταλίας Ῥ (οἴ. 

ἴα. ΧΧΠΙ 8 δὴ) τὴν ᾿4δρ. Μᾶ.: τὸν ᾿4δρ. Ρ 6 ἐνταυϑοῖ “οῦν- 
τας Ῥ, ἐνταῦϑ'᾽ οἰκοῦντας Οαά.ἁἩ 7 [᾿ἸἸλλυριοί,) (οἷν ἱΜεσσάπιοι 

Μὰ., ἑλλυριοί᾽ μεσσάπιοι Ῥ, ουἰὰβ ΠἰταΥ. ΒΌΡΤΆΡΟΒ. Ραποῦο ἀΟΟΘμὰ 
ἰλλ. Ἰπάπποοπάδιη 6886 βιρηιβοδυϊθ. ᾿Ιλλυριοὶ Μεσσάπιοι π6] ἸΙλλυ- 
ριοὶὺ Μεσσαπίου (αὖ ἀὰχ 1116 Μέσσαπος «ἀὐάϊαϊῦ οἵ, Βύγδθ. ΙΧ 
Ῥ. Θ21, δἰαυθ ϑέίβθρῃ. ΒγζΖ. 8. ἃ. Μεεσσάπιον) τ6] [᾿Ιλλυριοί] Μεσ- 
σάπιοι ϑοΒη. 1. ]., ᾿Ιλλυριοὲ {καὶ “Μεσσάπιοι ΒοΙΚ., ἀρῶ γι 
(οῖ) Μεσσάπου Θὰ. 8 ἔπειζταΣ ὕπρεν. “ΤΈΘΡ. ρᾶνδά,᾽ 
ΡῬ. 438: ἐπεὶ Ρ 10 (ὄνομα Βαθομθ]οταβ ἂρ. Θά. γΡ. 3ὅ 
11 {καὶ Μᾶ. 12 ἱταλίας Ῥ, ᾿Ιαπυγίας ϑοΒῃη. 18 ᾧκισται 
Μυ., [ὥκηται] ΟἹ πον. “108]. διν.᾽ Ρ. 1209 τὴν ζχώραν ταύτην» 
ΒΙ.: ἐὸν τὴν (80. τὴν Μεσσαπίαν) ϑοΠῃ, 14 ἐχτὸς ΒοΙϊ. 
Τάρ. (ϑάλασσανΣ ἐγ. Μὰ 1 τῆς ϑαλάσσης ἐπέπλεον ὑθγθὰ 
αἷἰχ βεηϑ οἵ, ϑόμῃ. 1. 1. Ρ. ὅθ ποὺ. 8, οαγίδτη τηθᾶ, ἱπΌΘΠἾ 6 
ποηᾶ. οοπέϊριῦ: τὴν θάλασσαν ἐπ. ΒοΙκ., τῇ θαλάσσῃ ἐπ. Μυ., 
τῆς ϑαλάσσης ἐπιπλέοντι ὅϑόμη. 1]. ]., τῆς ϑαλ. ἐπεκράτησαν υ6] 
ἐφήπτοντο Β]. 
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(8) καὶ ἐγένετο ταῦτα πολὺ πρὸ τῆς Ἡρακλέους στρα- 
τείας. ἦν δὲ τοῖς τότε βίος ἀπὸ ϑρεμμάτων καὶ νο- 
μῆς. μυϑολογοῦσιν οὖν ἐν τῇ Μεσδαπίων γῇ παρὰ 
τὰς λεγομένας ἱερὰς πέτρας φανῆναι νύμφας ἐπιμη- 

λίδας χορευούσας, τοὺς δὲ παῖδας τῶν Μεσσαπίων 

καταλιπόντας τὰ ποίμνια καὶ ϑεωμένους εἰπεῖν. ὅτι 

βέλτιον αὐτοὶ χορεύουσιν. (4) οὗτος ὁ λόγος ἤλγυνε 
τὰς νύμφας καὶ τὸ νεῖκος ἐπὶ πλέον ἐγένετο περὶ τῆς 
χορείας. οἵ δὲ παῖδες, ὅτι μὲν ἦν αὐτοῖς ἅμιλλα 

[ο]. ϑοδεσρὸς [ δαίμονας ἠγνόουν, ἐχόρευον δ᾽ οἷα πρὸς δμήλι- 

χας ϑνητὰς καὶ ὃ τρόπος αὐτοῖς τῆς ὀρχήσεως ἅτε 

ποιμένων ἄμουσος ἦν. ταῖς δὲ νύμφαις πᾶν ὅσον [ἢ] 

πλεῖστον ἐπέδωκεν εἰς κάλλος. (Ὁ) καὶ ἐπεκράτησαν 
χορεύουσαι τῶν παίδων καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτοὺς τάδε" 
“ὦ κοῦροι, τὸ νεῖκος ἤρασϑε πρὸς ἐπιμηλίδας νύμφας, 

οὐκοῦν, ὦ ἄφρονες. νικώμενοι δώσετε δίκην. καὶ οἵ 

παῖδες, ἵναπερ ἑστήκεσαν παρὰ τὸ ἱερὸν τῶν νυμφῶν, 
ἐγένοντο δένδρη. καὶ ἔτι νῦν ἀκούεται φωνὴ νυκτὸς 

ἐκ τῆς ὕλης οἷα ϑρηνούντων, ὃ δὲ τόπος ὀνομάξεται 

νυμφῶν τε καὶ παίδων. 

ΧΧΧΊΙΠ. Δρυόπη. 

[Ἱςτορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων α΄. 

ΖΙρύοψ ἐγένετο Σπερχειοῦ παῖς τοῦ ποταμοῦ καὶ 

Πολυδώρης μιᾶς τῶν Ζαναοῦ ϑυγατέρων. οὗτος 

1 [καὶ ἐγ. --- στρατείας] Οα. 8Β ἐπὶ πλέον Χγ].: ἐπιπλέον 
β6ἃ βᾶρτα ε 866. σίϑα, οἵᾶβ. ἴθ Ρ, ἐπιπλέον ὙΥ οδὺ. [περὶ τῆς 
χορείας] Ν. 12. π. ὅσου [ἢ] πλεῖστον Β].: π. ὅσον ἢ πλεῖστον 
Ῥ͵ π. ὅσ. ἦ πλ. Μα., π. ὅσ. (ἦν) πλ. Βαβῦ., π. ὅσ. ἔπλισσον τι6] 
ἐπλίσσοντο Ταοοῦδθίαβ ἴῃ δορὰ. 1ὺ. Ηὰ]. 1806 ἢν. 281, π. ὅσ. 
ἐπέδωκεν ἄπιστον εἰς κάλλος Ἰᾶάθηη ἴπ ἀ6γ8. ρθγτα. Ρ. 129"), π. 
ὅσ. [ἢ πλεῖστον] Κο., π. ὅσ. (δυὴ πλεῖστον ϑ68ῃ.1.1. 1ὅ ἤιρασϑε 
Ρ 20 (ἀπὸ νυμφῶν Βοτῖΐκ. 22 οἵ, βόβη. ΝΊΟ. Ρ. 1 ἀ68 

οι 

"᾿ 0 

1 
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ἐβασίλευσεν ἐν τῇ Οἴτῃ καὶ ϑυγάτηρ αὐτῷ μονογενὴς 
ἐγένετο ΖΙρυόπη καὶ ἐποίμαινεν αὐτὴ τὰ πρόβατα τοῦ 
πατρός" ἐπεὶ δὲ αὐτὴν ἠγάπησαν ὑπερφυῶς ἁμαδρυά- 
δὲς νύμφαι καὶ ἐποιήσαντο συμπαίκτριαν ἑαυτῶν, ἐδί- 

᾽δαξαν ὑμνεῖν ϑεοὺς καὶ χορεύειν. (2) ταύτην ἰδὼν 

᾿πόλλων χορεύουσαν ἐπεϑύμησε μιχϑῆναι. καὶ ἐγέ- 
νετὸ πρῶτα μὲν κλεμμύς, ἐπεὶ δ᾽ ἡ ΖΔρυόπη γέλωτα 

μετὰ τῶν νυμφῶν καὶ παίγνιον ἐποιήσατο τὴν κλεμ- 

«μὺν καὶ αὐτὴν ἐνέϑετο εἰς τοὺς κόλπους. μεταβαλὼν 
ἀντὶ τῆς κλεμμύος ἐγένετο δράκων. (89) καὶ αὐτὴν 
κατέλιπον αἷ νύμφαι πτοηϑεῖσαι" ᾿Ζπόλλων δὲ Ζίρυόπῃ 
μίγνυται. ἡ δὲ ᾧχετο φεύγουσα περίφοβος εἰς τὰ 

οἰκέα τοῦ πατρὸς καὶ οὐδὲν ἔφρασε πρὸς τοὺς γονεῖς. 
ἐπεὶ δ᾽ ἔγημεν αὐτὴν ὕστερον ᾿άνδραίμων ὃ Ὀξύλου, 

ὁ γεννᾷ παῖδα ἐξ ᾿“πόλλωνος "Αμφισσον. [ οὗτος ἐπεὶ τ01.50ῦτ 

τάχιστα ἠνδρώϑη. ἀνὴρ ἐγένετο πάντων κρατῶν καὶ 
ἔκτισε παρὰ τὴν Οἴτην πόλιν ὁμώνυμον τῷ ρει καὶ 

τῶν ἐκεῖ τόπων ἐβασίλευεν. (4) ἱδρύσατο δὲ καὶ 
᾿ἡπόλλωνος ἱερὸν ἐν τῇ “Ζίρυοπίδι. καὶ εἰς τοῦτο 

) παροῦσαν τὸ ἱερὸν ΖΙρυόπην ἥρπασαν ἁμαδρυάδες νύμ- 

φαι κατ᾽ εὐμένειαν καὶ αὐτὴν μὲν ἀπέκρυψαν εἰς τὴν 
ὕλην, ἀντὶ δ᾽ ἐχείνης αἴγειρον ἀνέφηναν ἐκ τῆς γῆς 

καὶ παρὰ τὴν αἵγειρον ὕδωρ ἀνέρρηξαν, Ζίρυόπη δὲ 

μετέβαλε καὶ ἀντὶ ϑνητῆς ἐγένετο νύμφη. (Ὁ) 4- 
ὁ φιόσος δὲ ἀντὶ τῆς πρὸς τὴν μητέρα χάριτος ἱερὸν 

ἰδούσατο νυμφῶν καὶ πρῶτος ἀγῶνα ἐπετέλεσε δρό- 

[Ὁ. οἵ, ῬΊΑΘμπ. “6 ΝΊο.᾽ ρΡ. 406 5αα. 8. 8ῃ ἐπεὶ --- ἠγάπησαν 
ὁ. ἁ. ν., ἐποιήσαντο συμπ. ἕ. καὶ ἐδίδαξαν κτλ. Μὰ. 4 συμ- 

παίστριαν ΒοτΥΚ. 1 ἄλεμυς ἴῃ τηᾶτρ. χἔλώνη Ῥ, οἵ, ΗΘΒγ08. 
κλεμμύς" χελώνη Β κλεμμυν Ρ [10 κλεμυος Ρ 11 κατέλι- 
πον Ν.: κατέλειπον Ρ 18 οἰκεῖα Ν, παριοῦσαν Ἐ). ΠὨιῤτϊοἢ. 

ΜυοΟσταρἢΐ Θσδθοὶ, 11. 8 
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μου" καὶ ἔτι νῦν οἱ ἐπιχώριοι τὸν ἀγῶνα διαφυλάσ- 
σουσι τοῦτον γυναικὶ δ᾽ οὐχ ὅσιον παρατυχεῖν. ὅτι 
ΖΙρυόπην ἀφανισϑεῖσαν ὑπὸ νυμφῶν δύο παρϑένοι 
τοῖς ἐπιχωρίοις ἐδήλωσαν, πρὸς ἃς ἐχαλέπηναν αἴ 

νύμφαι καὶ αὐτὰς ἀντὶ παρϑένων ἐλάτας ἐποίησαν. 

ΧΧΧΠΙ. ᾿Αλκμήνη. 

[Ἱςετορεῖ Φερεκύδης. 

Μετὰ τὸν Ἡρακλέους ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισμὸν 
Εὐρυσϑεὺς ἐξελάσας αὐτοῦ (τοὺς παῖδαὸ᾽ς τῆς πατρέ- 

δος αὐτὸς ἐβασίλευεν. οἱ δὲ «Ηρακλεῖδαι καταφυγόντες 
πρὸς Ζημοφῶντα τὸν Θησέως ᾧκησαν τὴν τετράπολιεν 
τῆς ᾿Αττικῆς Εὐρυσϑεὺς δὲ πέμψας ἄγγελον εἰς ᾿4ϑή- 
νας πόλεμον προέλεγε τοῖς ᾿Αϑηναίοις. εἰ ᾽᾿μὴ τοὺς 
Ἡρακλείδας ἐξελάσωσιν. (2) οἱ μὲν οὖν ᾿4ϑηναῖοι τὸν 
πόλεμον οὐκ ἀπολέγονται, Εὐρυσϑεὺς δ᾽ ἐνέβαλεν εἰς 
τὴν ᾿Αττικὴν καὶ παραταξάμενος αὐτὸς μὲν ἀποϑνήσκει 
μαχόμενος, ἡ δὲ πληϑὺς ἐτράπη τῶν ᾿“ργείων. Ὕλλος 

δὲ καὶ οἵ ἄλλοι Ἡρακλεῖδαι καὶ (οἷ» σὺν αὐτοῖς 
701. 3065 ἀποϑανόντος Εὐρυσϑέ ] ὡς κατοικίξονται πάλιν ἐν 

Θήβαις. (8) ἐν δὲ τούτῳ καὶ ᾿“λκμήνη κατὰ γῆρας 
ἀποϑνήσκει καὶ αὐτὴν ἐξεκόμισαν Ἡρακλεῖδαι" ᾧκουν 
δὲ παρὰ τὰς ᾿Ηλέκτρας πύλας, ὅϑιπερ καὶ ἩΗρακλῆς 

4 ἐχαλέπηιναν Ρ οἵ, Μύ]οτ. ΕῊΕ ΤΡ. 82 9 αὐτοῦ 
{τοὺς παΐῖδα)ς τῆς πατρίδος αὐτὸς Μὰ.: αὐτοὺς τῆς π. αὖ. Ῥ, 
αὐτοῦ τοὺς παῖδας αὐτὸς ϑίαγεϊι5. (ῬΉΘΓ, γὙ6}}. Ρ. 191) οὐ Βαβί., 
τοὺς ἀπογόνους 06] παῖδας αὐτοῦ τπ6] τοὺς αὐτοῦ τ. π. αὐ. Μα., 
ἀστοὺς τ. π. αὐ. 8ι., τοὺς ἩΗρακλείδας αὖ. Τϑηπθρ. δα. ῬΒΑ]. 
Ῥ. 279 11 τὸ νϑησέωσ Ῥ 18 προέλεγεν Ῥι προὔλεγε Οά. 
14 ἐξελῶσιν Ν. 18 καὶ (ον, σὺν αὐτοῖς ΔΌΓΘΒΟΒΙα8: [καὶ] σὺν 
αὐτῷ Μυ. παισὶν αὐτοῖς Ὀπροτ. “ΤΉΘΌ. ματα. ΤΡ. 161 19 πά- 
λὶν ΑὈΥΘΒΟΒα8: πόλιν Ρ 21 [ὦκουν -- Ρ. 11, 1 ἀγορᾷ.] Οἀ. 

- 

ο 

8 
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ἐν τῇ πρώτῃ ὥρᾳ. Ζεὺς δὲ Ἑρμῆν πέμπει κελεύων 
᾿ἡλκχμήνην ἐκκλέψαι καὶ ἀπενεγκεῖν εἰς μακάρων νή- 
σους καὶ δοῦναι 'Ραχδαμάνϑυι γυναῖκα" Ἑρμῆς δὲ πει- 
σϑεὶς ᾿“λκμήνην ἐκκλέπτει, λέϑον δ᾽ ἀντ᾽ αὐτῆς ἐντί- 

δϑησιν εἰς τὴν σορόν. (4) οἱ δ᾽ Ἡρακλεῖδαι ἐπεὶ τὴν 
λάρνακα φέροντες ἐβαρύνοντο, κατατίϑενται καὶ ἀπο- 

καλύψαντες εὗρον ἀντὶ τῆς ᾿Δλκμήνης λίϑον καὶ αὐτὸν 

ἐξελόντες ἔστησαν ἐν τῷ ἄλσει, ὅϑιπέρ ἐστι τὸ ἡρῷον 
τὸ τῆς ᾿Δλκμήνης ἐν Θήβῃσιν. 

τ ΧΧΧΙΨ. Ομύρνα. 
[Οὐ.1 

Θείαντος τοῦ Βήλου καὶ ᾿ϑρειϑυίας μιᾶς τῶν νυμ- 
φῶν ἐγένετο ϑυγάτηρ ἐν τῷ ὕρει τῷ “ιβάνῳ Σμύρνα. 

ταύτην διὰ κάλλος πλεῖστοι καὶ ἐκ πόλεων πλείστων 

ιὸ ἐμνήστευον, ἡ δὲ πολλὰ ἐμηχανᾶτο πρὸς ἀπάτην τῶν 

γονέων καὶ ἀνάϑεσιν τοῦ γάμου" δεινὸς γὰρ αὐτὴν 
ἔρως ἐξέμηνεν ἐπὶ τῷ πατρί. (2) καὶ κατὰ μὲν ἀρχὰς 
δι αἰδῶ κατέκρυπτε τὴν νόσον" ἐπεὶ δὲ τὸ πάϑος 
αὐτὴν προῆγεν, ἐξεῖπε τὸν λόγον πρὸς ᾿ππολύτην τὴν 

ὃ τροφόν" ἡ δὲ παραδώσειν αὐτῇ ἄκος τοῦ παραλόγου 

πάϑους ὑποσχομένη λόγον πρὸς τὸν Θείαντα προσ- 
ἕφερεν,. ὅτε αὐτῷ κόρη μακαρίων ἀνθρώπων ποϑεῖ 

1 ἐν τῇ πρώτῃ ὥρᾳ Ὁ. ὙΥ̓ ΔοΒδιοαίῃ.: ἐν τῆι ἀγορᾶι Ῥ αυδπι 
Ἰθούϊομποπι 6Χχ τι816 ἱπύθί!θοῖο οοπιροπαϊο (α΄ --Ξ πρώτῃ) Βα Ὀπαΐδμι 
6880 σϑθηβοὺ , 6 Ἰ΄ηθοὶὰ ΟὈ]αὰδ ἴῃ τηᾶτρ. Ρ 9 ἐν Θήβῃσιν 
Βαϑβὺ. οὐ Τιᾶϊκο. Ῥμθυθογάθδ᾽ 1898 Ρ. 18: ϑήβι, ἴῃ ἢδο τᾶβαγδ, 
ΟἸΐπι ἤμθτθ ἢδθο: : Ῥ : ᾧ' Ρυαβ βίρμηατη ν δὺς δἰΐθσυια αὐἱᾶ 810 
ἴσποτο, οθυΐο ποὺ θοῦ ν; ὕ0]ρὸ ἐν Θήβαις 10 οἵ, ΔΑγρο!]οᾶ. 
ΒΡ]. 111 188 ". 159, 6 5βαᾳ. ;αρῃ. 11 ἴῃ τπᾶγρ, Ῥ δχβῦ. 

ΒΙΘ ΤΩ ἃ, ΓὰὈυ]ατὰ δὰ ΝΟ. γοα, Καὶ Κυηδηη. “46 ἩΠρΡροΙ γὺ8 Επ- 
τἱρὶ ἃ, ᾳὰ. ποι.᾽ 1882 ρ. 88 12 ὡρειϑυίας Ρ 1 ἐμηχανᾶιτο 
10 τοῦ γάμου Ν. ἴῃ Μό]. ατ.-ἔοπι. Π| 482: τοῦ γρόνου Ρ 
11 ἐξέμηινεν Ρ 18 αἰδὼ Ρ 

8Ἀ 
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παραγενέσϑαι χρυφαῖος εἰς τὴν κοίτην. (8) ὃ δὲ 
Θείας --- οὐ γὰρ ἐγίνωσκεν οἷα ἐπ᾽ αὐτῷ ἐμηχανᾶτο --- 
κατήνεσε τὸν λόγον. καὶ ὁ μὲν ἐν τῷ οἴκῳ σκοταῖος 
ἐπὶ τῆς στρωμνῆς ἐξεδέχετο τὴν κόρην, ἡ δὲ τροφὸς 

[0]. ϑρδτ χατακρύψασα τῇ ἐσϑῆτι 1 τὴν Σμύρναν παρήγαγεν. 
καὶ πλείονα χρόνον ἐλελήϑει πρασσόμενον ἄχαρι καὶ 
ἄϑεσμον ἔργον. (4) καὶ ὡς ἐκύησε μὲν ἡ Σμύρνα, 
Θείαντα δὲ πόϑος ἔλαβεν ἐκμαϑεῖν ἥτις ἦν ἡ κύουσα, 

[καὶ] ὃ μὲν κατέκρυψε πῦρ εἰς τὸν οἶκον, Σμύρνα δ᾽ 
ὡς ἐξίκετο πρὸς αὐτόν, ἐπάϊστος ἐγένετο προενεχϑέν- 

τος ἐξαπίνης τοῦ πυρὸς καὶ τὸ βρέφος μὲν ἐξέβαλεν 

ἐκ τῆς γαστρός, αὐτὴ δ᾽ ἀνασχοῦσα τὰς χεῖρας ηὔξατο 
μήτε παρὰ ξῶσι μήτ᾽ ἐν νεκροῖς φανῆναι. (Ὁ) καὶ αὐ- 
τὴν ὁ Ζεὺς μεταβαλὼν ἐποίησε δένδρον καὶ ἐκάλεσεν 

ὁμόνυμον αὐτῇ σμύρναν. τοῦτο λέγεται κατ᾽ ἔτος τιὉ 
ἕκαστον δακρύειν τὸν ἀπὸ τοῦ ξύλου καρπόν. καὶ 
Θείας μὲν ὃ πατὴρ τῆς Σμύρνης διὰ ἔργον ἀϑέμιστον 

ἑαυτὸν ἀνεῖλε, τὸ δὲ βρέφος Διὸς βουλῇ τρεφόμενον 

ὠνόμασαν ΄ἄδωνιν καὶ αὐτὸν ᾿ἀφροδίτη πλεῖστον ἠγά- 
πησε διὰ τὸ κάλλος. 

ἅ τὴ στρωμνῆσ Ῥ 0 πρασσόμενος Μα. Ἴ ἐκύησε ὁχ 
ἐκύλισε οοτγ. ἢ Ρ 8. ἡ ἤκουσα 980008. ἴῃ 618. σθσια. Ρ. 138, 
ἡ φιλοῦσα (ο]. Ου. Μού. Χ 472) Μὰ. ἴὰ ῬΆΪ. Ν. Κ΄. ὅ0]. 1 Ρ. 161 
9 [καὶ] δ εβὲ. βθοαύαβ Π10γ. Ῥ ααἱ αὐρούθ ἀο]οπάσμπι καὶ ρυποῖο 
ΟΥ̓ αϊῦ 10 προσενεχϑέντος Μα. 12 αὐτὴ Υοβί.: αὕτη Ρ 
18 ἀυδῦθυβ ἢὐίθυ 8. ἃ α1018 ὕθη 68 ῬΥΔ ΘΟ] ΆΤη ὉΘΥΒ. ΠΘΥ.: μήτε 
παρὰ ξῶσιν μήτ᾽ ἐν νεκροῖσι φανῆναι. ΘΥΡῸ ΟΘΟΠΙΡΙ]. ἴῃ Βδς 
αὐοαὰθ 8. Θμδττ. Ῥοθύϑηι 8]1ασθπὶ βθαυϊδαν, οϑὺ. οὗ. ουταὰ μος 
ἀθτϑὰ θὲ. οί, Χ 485 οὐ 486 117 δι᾿ ἔργον Οά. 
19 ὦ -:- -- νόμασαν ἅδωνιν Ῥ 

0 "- 
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ΧΧΧΥ͂. Βουκόλοι. 

[Ἱετορεῖ Μενεκράτης {ὁ Ξάνθιος Λυκιακοῖς καὶ Νίκανδρος. 

“Τητὼ ἐπεὶ ἔτεκεν ᾿Αἀπόλλωνα καὶ "ἄρτεμιν ἐν ᾽4στε- 
ρέᾳ τῇ νήσῳ, ἀφίκετο εἰς “υκίαν ἐπιφερομένη τοὺς 

ὃ παῖδας ἐπὶ τὰ λουτρὰ τοῦ Ξάνϑου" καὶ ἐπεὶ τάχιστα 

ἐγένετο ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἐνέτυχε πρῶτα Μελίτῃ κρήνῃ 
καὶ προεϑυμεῖτο πρὶν ἐπὶ τὸν Ξάνϑον ἐλϑεῖν ἐνταυϑοῖ 

τοὺς παῖδας ἀπολοῦσαι. (2) ἐπεὶ δ᾽ αὐτὴν ἐξήλασαν ἄνδρες 
βουκόλοι, ὅπως ἂν αὐτοῖς οἵ βόες ἐκ τῆς κρήνης πίωσιν, 

ι ἀπαλλάττεται καταλιποῦσα τὴν Μελίτην ἡ Δητώ. λύκοι 

ὃξ συναντόμενοι καὶ σήναντες ὑφηγήδσαντο τῆς ὁδοῦ 

καὶ ἀπήγαγον ἄχρι πρὸς τὸν ποταμὸν αὐτὴν τὸν ΞΞάν- 

ϑον. (9) ἡ δὲ πιοῦσα τοῦ ὕδατος καὶ ἀπολούσασα 
τοὺς παῖδας τὸν μὲν Ξάνϑον ἱερὸν ἀπέδειξεν ᾿4π͵όλ- 

ιὸλωνος, τὴν δὲ γῆν Τρεμιλίδα λεγομένην Δυκίαν μετω- 

νόμασεν ἀπὸ τῶν καϑηγησαμένων λύκων. (4) ἐπὶ δὲ 
τὴν κρήνην αὖτις || ἐξίκετο δίκην ἐπιβαλοῦσα τοῖς ἀπε- το1.5ο15 

λάσασιν αὐτὴν βουκόλοις" καὶ οἵ μὲν ἀπέλουον τότε 
παρὰ τὴν κρήνην τοὺς βοῦς, “ητὼ δὲ μεταβαλοῦσα 

Ὁ πάντας ἐποίησε βατράχους καὶ λίϑῳ τραχεῖ τύπτουσα 
τὰ νῶτα καὶ τοὺς ὥμους κατέβαλε πάντας εἰς τὴν 

χρήνην καὶ βίον ἔδωκεν αὐτοῖς καϑ' ὕδατος" οἵ δ᾽ 

ἄχρι νῦν παρὰ ποταμοὺς βοῶσι καὶ λίμνας. 

2 Μ. (ὁ) Ξ. Μα., οἵ. ΜύμΠον. Ἐγρ. Ηϊβῦ. αν. ΤΙ νη. 848 
11 συναντώμενοι θΘηβὶαβ ἸΘοῦ. Τί, 1. 1 σήϊιναντες 
10 Τρεμιλίδα Βοτκ. οἵ, δίορ!ῃ!. Βγ2. 8. ν. Τρεμίλη οὐ ΜρΘΙΠΘΟΚΙΙ 
88}. οὐ, δὰ Αὐμθῃ. ρ. 189 84.: Τριμιλίδα Ρ 171 τᾶ. Ρ 
8860 Ἰορπιπύογ (Π100, τπδὶ. 6Χ.): πόϑεν τῆι λυκία(ιν, χώραι τὸ ὄνομα 
18 ἀπέλουον τότε. Θυτορίὶο Οά.: ἀπελούοντο ἔτι Ῥ, ἀπέλου- 
ονίτο] ἔτι Ν, 
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ΧΧΧΥΙ. Πανδάρεος. 

[Οὐ.] 

Ἡνίκα Ῥέα φοβουμένη Κρόνον χατέχρυψεν ἐν τῷ 

κευϑμῶνι τῆς Κρήτης τὸν Ζ]ία, τότε αὐτὸν ἐξέϑρεψεν 
αἷξ [νύμφη] μαστὸν ὀρέγουσα. τὴν αἷγα δὲ Ῥέας 
βουλῇ κύων χρύσεος ἐφύλαττεν. (2) ἐπεὶ δὲ Ζεὺς 
Τιτῆνας ἐξελάσας τὸν Κρόνον ἀφείλετο τῆς ἀρχῆς. 

ἐποίησε τὴν μὲν αἷγα μεταβαλὼν ἀϑάνατον" καὶ αὐτῆς 
ἔτι νῦν εἴδωλόν ἐστιν ἐν τοῖς ἄστροις" τὸν δὲ κύνα 
τὸν χρύσεον ἀπέδειξε φυλάττειν τὸ ἱερὸν ἐν Κρήτῃ. 
τοῦτον Πανδάρεος ὃ Μέροπος κλέψας ὥχετο φέρων 
εἰς Σίπυλον καὶ αὐτὸν παρεδέξατο φυλάττειν παρὰ τοῦ 

Πανδαρέου Τάνταλος ὃ Ζ΄ιὸς καὶ Πλουτοῦς. (98) ἐπεὶ 

δὲ μετὰ χρόνον Πανδάρεος ἐλϑὼν εἰς Σίπυλον ἀπήτει 

τὸν κύνα, Τάνταλος ὥμοσε μὴ λαβεῖν. Ζεὺς δὲ Παν- 

δάρεον μὲν ἀντὶ τῆς κλοπῆς ἐποίησεν ὅϑιπερ εἵστήκει 

πέτρον, Τάνταλον δὲ ἐπεὶ τὸν ὅρκον ἐψεύσατο, κατέ- 

βαλε καὶ περὶ αὐτὸν ὑπὲρ κεφαλῆς τὸν Σίπυλον. 

ΧΧΧΥΠ. Δωριεῖς. 

[οΟὐ.] 
Διομήδης μετὰ τὴν ἅλωσιν ᾿Ιλίου παραγενόμενος 

εἰς 'άργος Αἰγιάλειαν μὲν ἐμέμψατο τὴν γυναῖκα τὴν 

1 ΠανδάρεωςΣ Ν᾿. 2 ἴπ τπιᾶτρ. Ρ 4Φ δ αἱἵξ [νύμφη] Βι. 
οἵ, Οα. νΡ. ὅδ. πού. 8, αἷξ νύμφη Ῥ, 41ἴξ νύμφη Κο., 568 οὗ, 
ΒΟΠ01. ΑὙΔΥ τι. 161 (Νιο. ἔν. 114. της. 864, β.η.) ὅ οὖ 8 ϊἷγα 
Κο. 717 Τιτᾶνας ΒοΙκΚ. 11 οὐ 14 Πανδάρεως Ν. οἴ, δὰ τϑτὰ 
50}}01. δ)ὦὰά Θάγββ. ΧΙΧ 018 οὐ 56}}0]. δὰ Ῥιπάδγι 0]. 1 90 
18 ΠανδάρεωΝ. 1ὅ Πανδάρεων Ν. 18 καὶ ἐπῃώρει αὐτῷ ὑπὲρ 
κεῷ. Κοθῃ, δα ατορ. Ρ. 40, κ. ἔρριψε αὐτοῦ ὑπὲρ κεφ. ΜίοΠ]6Υ ἴῃ 
Μαριηο5. Ν, 5. ΥἹ, Ρ. 40}, κι αὐτοῦ ὑπὲρ κεφ. Μῶ. ἴῃ ΡΆ1]Ο]. Ν. 8. 

ΤΡ. 162 [καὶ] περιαρτῶν ΤΕ. ὈΙδύγο. 20 ἴῃ τιᾶτρ. Ρ δ δὰ 
τθ α]40 ΘΟ ΒΌΚΘη. “ΤΊ α ΘΒ αθορΥγ, 468 Υ Θβίθηβ᾽ Βϑιοὶ. 1898 Ρ. ὅ 



ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩ͂Ν ΣΥΝΑΓΩΓΗ. 119 

ἑαυτοῦ χάριν ἔργων ᾿Αφροδίτης, αὐτὸς δ᾽ εἰς Καλυ- 

δῶνα τῆς Αἰτωλίας ἀφίκετο καὶ ἀνελὼν "ἄγριον καὶ 
τοὺς παῖδας Οἰνεῖ τῷ προπάτορι τὴν βασιλείαν ἀπο- 

δίδωσιν. (2) αὖτις δὲ πλέων εἰς ΄ἄργος ὑπὸ χειμῶνος 
8 εἰς τὸν ᾿Ιόνιον ἐκφέρεται πόντον. ἐπεὶ δὲ παραγενό- ΞΡ 

με νὸν αὐτὸν ἔγνω Ζαύνιος ὃ βασιλεὺς ὃ τῶν Ζίαυ- νι 41 
νίων. ἐδεήϑη τὸν πόλεμον αὐτῷ συμπολεμῆσαι πρὸς εἰ 

Μεσσαπίους ἐπὶ μέρει γῆς καὶ γάμῳ ϑυγατρὸς τῆς 

ἑαυτοῦ. (3) καὶ Ζιομήδης ὑποδέχεται τὸν λόγον. ἐπεὶ 
υὃὲ παραταξάμενος ἐτρέψατο τοὺς Μεσσαπίους καὶ 

ἔλαβε τὴν γῆν, ταύτην μὲν ΖΙωριεῦσιν ἔνειμε τοῖς σὺν 

αὐτῷ" δύο δὲ παῖδας ἐκ τῆς ϑυγατρὸς ἔσχε τῆς Ζαυ- 
νίου, Διομήδη καὶ ᾿ἀμφίνομον. (4) τελευτήσαντα δ᾽ 

αὐτὸν κατὰ γῆρας ἐν Δαυνίοις ἐκτέρισαν | οἵ Δωριεῖς “τ ν 
έν τῇ νήσῳ καὶ ὠνόμασαν αὐτὴν “ΖἸιομήδειαν, αὐτοὶ 

δ᾽ ἐγεώργουν ἣν ἐδέξαντο παρὰ τοῦ βασιλέως γῆν καὶ 
αὐτοῖς ἐξέφερε πλεῖστον καρπὸν κατ᾽ ἐμπειρίαν γεωρ- 

γικῶν ἔργων. (ὅ) ΖΔαυνίου δ᾽ ἀποθανόντος ἐπεβού- 

λευσαν ᾿Ιλλυριοὶ βάρβαροι κατὰ φϑόνον αὐτῶν τῆς γῆς 
0 χαὶ ἀνεῖλον ἐν τῇ νήσῳ πάντας ἔντομα ϑύοντας ἐπι- 

φανέντες οἵ ᾿Ιλλυριοὶ τοὺς Ζωριεῖς" Διὸς δὲ βουλῇ τὰ 
σώματα μὲν ἠφανίσϑη τῶν Ἑλλήνων, αἵ ψυχαῖ δὲ 
μετέβαλον εἰς ὄρνιϑας. (0) καὶ ἔτι νῦν ᾿Ελληνικὴ μὲν 
ἐπὰν καϑορμίξηται ναῦς, φοιτῶσι πρὸς αὐτοὺς οἵ 

Ῥγοχχ. οδίθγυμῃ ἴθ Ὁ. Νιοδπᾶτγο υἱπάϊοαῦ Οα. Ρ. ὅ64΄ ὅ 1π ἃοςθ 
παραγενόμε [ νὸν ἀδδίηϊῦ Ρ Θχοιαϊῦ ἀπύχῃ [Ὁ] πὶ (πο ἄὰο αὖ 
ὑγααιὺ ὙΝ οβ0.) [ὁ] τῶν Ν. 9 ἀποδέχεται Ν. 11 ἔνειμεν 
Χγὶ]. (Ρ) 12 αὐτῷ" (αὐτὸς δὲ τὴν Ζαυνίου γήμας νῆσον 
πλησίον κειμένην ὥχησεν.» Οα, 10 ἐδέξαντο Οἀ.: ἐδάσαντο 
Χγὶ. (Ρ) 20 ἐντομαϑύοντας ΧΥ], (Ρ ἢ) καὶ ἐπιφανέντες 
ἀνεῖλον ἐν τῇ νήσῳ πάντας ἔντομα ϑύοντας [οἵ ᾿Ιλλυριοὶ τοὺς 
ΦΙωριεῖς) ΕΠ ΘΙΏ18 21 ὅτι ᾿1λλ. ΧΥ]. (πὶ. οὐγου. ὑγρ.) 
234 καϑορμίξηται Ῥόοτι1}1, δὰ (Πᾶν, Ρ. 118: καϑορμίσηται Χυ]. (Ρ) 
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ὄρνιϑες, ᾿Ιλλυρικὴν δὲ φεύγουσι ναῦν καὶ ἀφανίξονται 
πάντες ἐκ τῆς νήσου. 

ΧΧΧΥΤΠΙ͂. Λύκος. 

[Ἱετορεῖ Νίκανδρος ἑτεροιουμένων α΄. 

Αἰακῷ τῷ Διὸς καὶ Αἰγίνης τῆς ᾿Ασωποῦ παῖδες 

ἐγένοντο Τελαμὼν καὶ Πηλεὺς καὶ τρίτος Φῶκος ἐκ 

Ψαμάϑης τῆς Νηρέως. τοῦτον ἐφίλησε περισσῶς 

Αἰακός, ὅτι καλὸς κἀγαϑὸς ἦν ἀνήρ. (2) Πηλεὺς δὲ 

καὶ Τελαμὼν φϑονήσαντες αὐτῷ κτείνουσι ϑανάτῳ 
κρυφαίῳ καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐξελαϑέντες ὑπ Αἰακοῦ τὴν 
Αἴγιναν ἐξέλιπον, ὥκησε δὲ Τελαμὼν μὲν Σαλαμῖνα 
τὴν νῆσον. Πηλεὺς δ᾽ ἐξίκετο πρὸς Εὐρυτίωνα τὸν 

Ἴρου καὶ ἱκετεύσας καϑαίρεται παρ᾽ αὐτῷ τὸν φόνον" 
καὶ αὖτις Εὐρυτίέωνα ἐν κυνηγεσίοις ἄκων ἐπὶ συὸς 

βολῇ κτείνει" (8) καὶ φυγὼν ἔρχεται παρὰ "Ἄκαστον. 

ον οὗ ὑπὸ τῆς γυναικὸς πρὸς ἀφροδίσιον ἔργον {διαβλη- 

ϑεὶς) κατὰἀλείπεται μόνος ἐν τῷ Πηλίῳ. καὶ πλαξό- 

μξνος ἐντυγχάνει Χείρωνι τῷ Κενταύρῳ, ἱκετεύοντα 

δὲ αὐτὸν ὑποδέχεται ἐκεῖνος εἰς τὸ ἄντρον. (4) καὶ 

Πηλεὺς ἀγείρας πολλὰ πρόβατα καὶ βοῦς ἄγει πρὸς 

τὸν “ἾἿρον κατὰ ποινὴν τοῦ φόνου. ταύτην οὐχ ὑπο- 

δέχεται τὴν ποινὴν ὃ Ἶρος, ἀλλὰ Πηλεὺς ἀπαγαγὼν 

ἀφίησι κατὰ χρησμὸν ϑεοῦ. (Ὁ) καὶ τὰ πρόβατα νο- 
μέων ἔρημα λύκος ἐπελϑὼν κατέδει καὶ ὁ λύκος οὗτος 
κατὰ δαίμονα μεταβαλὼν ἐγένετο πέτρος καὶ ἄχρι 
πλείστου διέμενε μεταξὺ “οκχρίδος καὶ τῆς Φωκέων γῆς. 

4 οἵ. βομη. Νῖο, Ρ. δὅ1, δᾶ σϑὴὶ οἵ. ΡΊΔΘμ, “6. ΝΙο.᾽ Ρ. 38 
11 ἐξέλιπον Ν.: ἐξέλειπον Χγὶ]ὶ. (Ρ) 18 παρ᾽ αὐτοῦ Μα. 
1ὅ παρ᾽ Ἄκαστον Οά. 10 ὑπὸ τ. γ. --- ἔρ. {διαβληϑεὶςν 
ΘΌΒα, 1,1.: παρὰ γ. {διαβληϑεὶςν π. ἀρ. ἔρ. Μὰ. 18 Χεέρονι 
Χγ!. () 231 ἀποδέγεται Ν, 38 ἀφίησιν ΧΥ]. (ΡῈ 

“-ὶ οι 

τ φΦ 
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ΧΧΧΙΧ. ᾿Αρκεοφῶν. 

Ἱςτορεῖ Ἑρμηςειάναξ Λεοντίου β΄. Ρ ρμη 

᾿Αρκεοφῶν ὃ Μιννυρίδου πόλεως μὲν ἦν Σαλαμῖνος 
τῆς ἐν Κύπρῳ, γονέων δὲ οὐκ ἐπιφανῶν (ἦσαν γὰρ 

Ὁ ἐκ Φοινίκης). χρήμασι δὲ καὶ τῇ ἄλλῃ εὐδαιμονίᾳ 
πλεῖστον ὑπερήνεγκεν. οὗτος ἰδὼν τὴν ϑυγατέρα τὴν 

Νυικοκρέοντος τοῦ Σαλαμινίων βασιλέως ἠράσϑη. 

(2) γένος δ᾽ ἦν τὸ Νικοχρέοντος ἀπὸ Τεύκρου τοῦ 
ξυνελόντος Ἴλιον ᾿Δγαμέμνονι. παρ᾽ ὃ καὶ μᾶλλον ὃ 

ιυ᾽φρκεοφῶν ἐφίετο τοῦ γάμου τῆς παιδός, καὶ ὑπέσχετο 

πλεῖστα παρὰ τοὺς ἄλλους μνηστῆρας ἀποίδειν ἕδνα. 

Νικοκρέων δ᾽ οὐχ ὑποδέχεται τὸν γάμον κατ᾽ αἰσχύ- 
νὴν γένους τοῦ ᾿Αρκεοφῶντος, ὅτι αὐτῷ πατέρες ἦσαν 
Φοίνικες. (8) ᾿Δρκεοφῶντι δ᾽ ἀποτυγχα | νομένῳ πρὸς 

τὸν γάμον πολὺ χαλεπώτερος ἦν ὃ ἔρως καὶ νυχτὸς 
ἐπὶ τὰ οἰκία τῆς ᾿Αρσινόης ἐφοίτα καὶ διενυκτέρευσε 
μετὰ τῶν ἡλικιωτῶν. ἐπεὶ δὲ αὐτῷ πρὸς τὸ ἔργον 
οὐδὲν ἐτυγχάνετο, πείϑει τροφὸν αὐτῆς καὶ πλεῖ ] στα Δ ΚᾺ}. 
δῶρα πέμψας ἐπειράϑη τῆς παιδός, εἴ πὼς αὐτῇ δύ- 

ο ναίτο χρύφα μιχϑῆναι τῶν γονέων. (4) ἡ δὲ παῖς, 
ἐπεὶ τὸν λόγον ἡ τροφὸς αὐτῇ προσήνεγκε, κατεμήνυδε 

οα. Χγ!. 
Ρ. 0 

2 οἵ, Βδοῇ. ῬΒ1θῦ. Ἡεσχιηθβίϑη. ἃ]. σ6]].᾽ Ρ. 118 βαᾳ. ἔμ. 
βὶπι, 46 ΤΡῺΙ οὖ Απαχανθὲθ γρίοστὺ Θυϊᾷ, οί, ΧΙΥ͂ 098 γτοχχ. 
“εοντίου Οα.: Λεοντίῳ ΧΥ]. (Ρ) 6. 8ὴ πλείστων) Νὰ. 8 τὸ 
Νικοκρέοντος Οα.: τὸ (--Ξ- τὸν) Νίκ. ΧΥ]. (ἰονῦ, θυσγουῦ. ἔγρ. Ῥτὸ 
τὸ Νικ.); τοῦ Νικ. Βοικ. 12 ἀποδέχεται Ν. 18 [ὅτι -- 
((4) Φοίνικες] Ν, 14 ἀποτυγχάνοντι πρὸς τι] ἀποτυγχάνοντι 
τῶν πρὸς ἴο. ΤῊ. ϑ'΄͵οΠ ποιά θυ. [πρὸς τὸν γάμον] Ν. 10 οἰ- 
χεῖα Ν. 11 πρ. τὸν γάμον οὐδὲν ἐπεραίνετο Ν,., {τῶν πρ. 
τὸ ἔργον οὐ. (ἐπδετυγχάνετο ἴο. ΤῊ. ϑομποίάογ., πρ. τὸ ἔ. οὐ. 
(ἐπ)ετυγχάνετο 16] ἐτύγχανεν Οὐ. 18 αὐτῆς ΔΙοΚοπαθυὶυβ: 
ἑαυτοῦ ΧΥΪ. ()ὺῚ πλεῖ! στὰ Ἰ1ὐθγῖ8β στὰ τυτεῦβ ἴῃς. ΡΟ 19 αὐτῇ 
Ῥιοσβοῦαβ δα Μορυ, Ρ. 810: αὐτῶι Ρ 
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πρὸς τοὺς γονέας" οἱ δὲ γλῶσσαν ἄκραν καὶ ῥῖνα καὶ 

δακτύλους ἀποτεμόντες τῆς τροφοῦ καὶ λωβησάμενοι 

ἀνοίχτρως ἐξήλασαν ἐκ τῶν οἰχίων. καὶ πρὸς τὸ 
ἔργον ἐνεμέσησεν ἡ ϑεός. (Ὁ) ̓ ἀρκεοφῶν μὲν οὖν καϑ᾽ 
ὑπερβολὴν πάϑους καὶ ἀπορίαν τὴν πρὸς τὸν γάμον 
ἑχὼν ἀποϑνήσκει κατὰ τροφῆς ἔνδειαν" οἵ «δὲ πολῖται 
τὸν ϑάνατον οἰκτείραντες ἐπένϑησαν., ἡμέρᾳ δὲ τρίτῃ 

τὸ σῶμα προήνεγκαν εἰς ἐμφανὲς οἵ προσήκοντες. 
(6) καὶ οἵ μὲν ἔμελλον κηδεύσειν, ᾿Αρσινόη δὲ πρὸς 
ὕβριν ἐπεϑύμηδσεν ἐκ τῶν οἴκων ἐχκύψασα τὸ σῶμα 

τὸ τοῦ ᾿Αρκεοφῶντος κατακαιόμενον ἰδεῖν. καὶ ἡ μὲν 

ἐθεᾶτο, μισήσασα δὲ τὸ ἦϑος ᾿ἀφροδίτη μετέβαλεν αὐ- 

τὴν καὶ ἐποίησεν ἐξ ἀνθρώπου λίϑον καὶ τοὺς πόδας 

ἐρρίξωσεν ἐπὶ τὴν γῆν. 

ΧΙ. Βριτόμαρτις. 

Κασσιεπείας τῆς ᾿Αραβίου καὶ Φοίνικος τοῦ ᾿4γή- 

νορος ἐγένετο Κάρμη" ταύτῃ μιγεὶς Ζεὺς ἐγέννησε 
Βριτόμαρτιν. αὕτη φυγοῦσα τὴν ὁμιλίαν τῶν ἀνθρώ- 
πῶν ἠγάπησεν ἀεὶ παρϑένος εἷναι. (2) καὶ παρεγένετο 
πρῶτα μὲν ἐπ "Ζργος ἐκ Φοινίκης παρὰ τὰς ᾿Ερασί- 5 

νου ϑυγατέρας Βύξην καὶ Μελίτην καὶ Μαῖραν καὶ 

᾿Δγχιρόην. ἔπειτα δ᾽ ἐκ τοῦ ΄ἄργους εἰς Κεφαλληνίαν 
ἀνέβη καὶ αὐτὴν ὠνόμασαν οἵ Κεφαλλῆνες Δαφρίαν 

καὶ ἱερὰ ἤγαγον ὡς ϑεῷ. (8) ἔπειτα ἔρχεται εἰς Κρή- 

8 ἀνοιχτρῶς Ῥ, ἀνοίκτως 1,.. ΒΙπάογῆπδ ἴῃ 188. τ. 1. 8. ἃ. 
ἄνοικτρος οἰκιῶν Ρ ἀπορίαν Μα. (οἴ, ἴᾺ}0. ΧΤΙ 8. 0): ὑποψίαν 
Ρ, ὑπεροψίαν Μα., ἀποτυχίαν 7 6008. ἴῃ. δα. ἀπϊμηδίὶα, ἴῃ ΔΙ. 
Ρ. 81 1ὅ οἵ, δοθῃ. Νιο. Ρ. 69 βαα., αὰἱὶ ἔφ. δὰ ΝΊο. γοἕοσί. 
ἃ χὰ αἰάθ Ῥὰμπβ, 11 80, ὃ 21 Μαίραν Ρ 9.2. Τη8]}1Π} 
᾿ἀγχινόην οἵ. σι. τὰ ΑΡρΟ]]. ρῥ. ὅ8, 18 94 ἱερὰ ἤγ. Μα,, 
ἔρον ἦγ. (λαριοῖα, δὰ τηᾶγρ. ᾿Ἰη6 0184) Ῥ, ἶρον ἤγ. ΧΥ]., ἱρὸν ἤγ. 
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τὴν καὶ αὐτὴν ἰδὼν Μίνως καὶ ἐρασϑεὶς ἐδίωκεν" ἡ 

ὃδ κατέφυγε παρ᾽ ἄνδρας ἁλιέας" οἵ δὲ αὐτὴν κατέδυ- 
σαν εἰς τὰ δίκτυα καὶ ὠνό [ μασαν ἐκ τούτου Κρῆτες τ]. 308» 

Ζώκτυνναν καὶ ἱερὰ προσήνεγκαν. ἐχφυγοῦσα δὲ Μί- 
ὄνωα ἐξίκετο ἡ Βριτόμαρτις εἰς Αἴγιναν ἐν πλοίῳ σὺν 

ἀνδρὶ ἁλιεῖ ᾿ἀνδρομήδει. (4) καὶ ὁ μὲν αὐτῇ ἐνεχεί- 
ρησεν ὀρεγόμενος μιχϑῆναι, ἡ δὲ Βριτόμαρτις ἀποβᾶσα 

ἐκ τοῦ πλοίου κατέφυγεν εἰς ἄλσος, ὅϑιπέρ ἐστι (ἔτι 

νῦν αὐτῆς τὸ ἱερόν, κἀνταῦϑα ἐγένετο ἀφανής [καὶ 

ι0 ὠνόμασαν αὐτὴν ᾿Αἀφαίαν)] ἐν δὲ τῷ ἱερῷ τῆς ᾿Αρτέ- 
μιδὸς (ἀντὶ τοῦ σώματος ἐφάνη ξόανον). τὸν δὲ τό- 
πον, ἐν ᾧ ἀφανὴς ἐγένετο ἡ Βριτόμαρτις, ἀφιέρωσαν 
Αἰγινῆται καὶ (ζαὐτὴν» ὠνόμασαν ᾿Αἀφαίαν καὶ ἱερὰ 

ἐπετέλεσαν ὡς ϑεῷ. 

τὸ ΧΙ]. ᾿Αλώπηξ. 

Κεφαλος ὁ Ζ]ηίονος ἔγημεν ἐν Θορικῷ τῆς ᾿Ἅττι- 
κῆς Πρόκριν τὴν ϑυγατέρα τὴν ᾿Ερεχϑέως. ἦν δὲ ὃ 
Κέφαλος νέος καὶ καλὸς καὶ ἀνδρεῖος" ἐρασϑεῖσα δὲ 

διὰ τὸ κάλλος ἥρπασεν αὐτὺν ᾿Ηὼς καὶ ἐποιήσατο σύν- 

30 ΟΙΧΟν ἘΞ ἘΞ ἘΚ Ὲ Κ Κ κ κ (2) τότε οὖν ὃ Κέφαλος 

γεγ., ἱερὸν ἤγ. Οα., ἱεροῖς ἤγαλλον θα ΠΗ ΚΘΗΙαΒ 2 οἵ δὲ Ρ 
60 ἁλιεῖ : -:- ἀνδρ. ἐνεχείρησεν οιῖ., ἐνεχείρισεν Ῥ 
8 (ἔτι) Μα. ἴπ ῬΒΠΟΙ, Ν. 5,1 ρ». 100 9 [καὶ -- (10) φαίαν) 
Μα. 10 ᾿ἀφαίαν ὅόΒη. (οἵ, ΗΕ]. κ. π. φαέα οὐ Ῥαϊβδῃ. 
1. 1.}, ἀφαιαν Ῥ, ἄφαιαν ἱπάδχ ΠΠ (δὰ μὴ) 11 {ἀντὶ τοῦ σώ- 
ματος ἐφάνη ξόανον.) τὸν δὲ τόπον Μᾶ., τὸν δὲ τύπον Ῥ, 
κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐφάνη ξόανον. καὶ τὸ ξόανον τοῦτον 

τόν τε τόπον Ξομη., τόνδε το] τὸν τόπον Μα., οοπῆ, οο. ἀθ 
Βοο Ἰἰοοο ὅϑοβῃ, ΝΊο. Ρ. 10 πού. 1 18 ζαὐτὴν») Μὰ. ᾿ἀφαίαν 
ϑόΒη., ὦ. -- ἀφάην Ῥ, ᾿ἀφαίας (80. τόπον 6] ἱερὸν) Υγ. 
ε ᾿ : ᾿ ς 
ρὰ Ρ 10 δηΐονοσ Ῥ οἸίπι βαργα ὃ 800. ογαῦ, ααὶ ἰδθη ὩσπῸ 
ΘΓΒΒᾺΒ οϑὺ ϑορικων Ῥ 19 ἡὼς Ρ Ῥοβῦ ὑοοθ σύν- 
οἱκὸν ἸδοῦΠθιη 6886 τ 5. Ῥογαϊαϊῦ ΤαΟΟΌΒΙΠ5. ἴῃ ἀθγβ, ΘΘΥΙΩ. 
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ἐπειρᾶτο τῆς Πρόκριδος, εἰ συμμένειν ἀδιάφορος αὐτῷ 

ἐθελήσαι. καὶ αὐτὸς μὲν καϑ’ ἥντινα πρόφασιν ἐσκή- 

ψατο εἰς ϑήρας ἴεναι, Πρόκριδι δὲ εἰσαπέστελλεν ἄν- 
δρα οἰκιήτην ἀγνῶτα φέροντα χρυσὸν πολὺν καὶ αὐτὸν 

ἐδίδασκε λέγειν πρὸς τὴν Πρόκριν. ὅτι ἀνὴρ ξένος 

ἐρασϑεὶς διδοῖ τοῦτο τὸ χρυσίον, εἰ αὐτῷ συγγένοιτο. 

(8) ἡ δὲ Πρόκρις τὸ μὲν πρῶτον ἀπολέγεται τὸν χρυ- 
σόν, ἐπεὶ δὲ διπλάσιον εἰσέπεμψεν, ὁμολογεῖ καὶ προσ- 
δέχεται τὸν λόγον. ὃ δὲ Κέφαλος ὅτι αὐτὴν ἔγνω 
παρελθοῦσαν εἰς τὸν οἶκον καὶ κατακλινεῖσαν ὡς παρὰ 

τὸν ξένον, δᾷδα καιομένην παρήνεγκε καὶ κατερώρασεν 
αὐτήν. (4) Πρόκρις δὲ καταλιποῦσα τὸν Κέφαλον 
ὑπ’ αἰσχύνης ὥχετο φεύγουσα παρὰ Μίνωα τὸν βασι- 

το]. 908. λέχ τῶν Κρητῶν. καταλαβοῦ | σὰ δ᾽ αὐτὸν ἐχόμενον 
ὑπ ἀτεκνίας ὑπισχνεῖτο {ϑεραπεύδσειν» καὶ ἐδίδασκε 

τὸν τρόπον αὐτῷ, ᾧ γένοιντο παῖδες. ὁ γὰρ Μίνως 

Ῥ. 141 ποὺ. ἢ. Αα Βδηο Ἰ᾿Ἰδοῦπδπι Θχρ]οπᾶδτα ΔΑΒ ΘΙ ρούαβῦ 
Ἠγᾳ. ἴ2}. 189. Τοηΐασ!ϊῦ Οάθγαβ: {πόϑῳ δὲ τῆς γυναικὸς ἐχό- 
ὠενον ἀφῆκεν ἪἬώς, τὴν Πρόκριν μὴ πιστὴν εἶναι λέγουσαν 
601}. θα. Μοί. ὙΕ1 710 Βαᾳ. ῷ ἐθελῆσαι Ῥ (οἴ, ἰηΐτῳ 8 6), 
ἐθελήσειε Ν. ἐσκέψατο Μα. 8 εἰς ϑήραν προδΒοῖο ααἱδ, βΒεα 
οἵ, ΒΙ]. ν. 6 πρόκριδι Ρὶ 5604 οἰτη ξαθγαῦ προκρέδι εισάτ-- 
ἔστελλεν Ῥ, ἴοτῦ. ἰΌγχαγ. Ῥσγᾶθρ. εἰς ἀ6]θυ1 υαο]αϊῦ: εἰσαπέστειλεν 

ιή 
Μιὰ. 4 οἰκιήτην Βαϑῦ.: οἰκέτην Ῥ᾿ ἀΟΙΡῸ οἰκέτην 1 ἀναΐίνε- 
ται Ν. (86 οὗ ἴΔ0. ΧΧΧΙΙΠΙ 8 2 οὖ ΡΙαῦ. 50]. 12.) 8. ὁμολογεῖ 
-- καὶ Ρ ἀποδέχεται Ν. 10 παρ. εἰς τὴν κοίτην Μὰ. (60}]. 
ἴα". ΧΧΧΙΥ͂ 8 2: ποϑεῖ παραγενέσϑαι --- εἰς τὴν κοίτην) 
11 δαιίδὰ (ἰηΐον α οὐ δ τὰ5.) Ρ παρήνεγκεν Ῥ 1ὅ {ϑερα- 
πεύσειν» Μὰ., {παύσειν ΒΙ]., {διδάσκειν Βαβύ., {τέκνα 98- 
ΘΟὈΒΙὰ5. ἴῃ ΘΡΠ6πι. ᾿ἰἰΐου. Ἠὰ]. 1806 ἢ. 281 10 1 πᾶσ. Ρ 
λῦῦ. ταΐππβο. δχαταΐω π860 σϑρϑυϊαίυῦ ἀθυθῶ: 0 εἰ γένοιντο 
παῖδες. ὁ γὰρ Μίνως οὔρεσκεν αὐὑδ ΧΥ]. αἰύίοβθ ροβῦ σκολο- 
πένδρας ᾿πδοταϊῦ, Βαρτῶ αἀπϑπὶ ἀοοθιὴ αἰ]αοϊἂθ ταβασῶ οΟμβρὶοὶ- 
αν, ἴῃ αὰὰ ΟἸΐπὶ ἔαϊῦ βίσπαα 7᾽. ἰάθχῃ βίρῃαπι ΘΥδϑαχη 14 6- 
ὑΣ Βαρτα Ἅ ἈΟΘΔΌΙΙ αὐτῶι, ρῬοϑὺ αὐοὰ Ῥγοοὰὶ ἀπ ῖο ϑδ]τηδαβὶο 
Βαβύϊοαιθβ. δαούουϊθιιβ ἱπβουθηᾶς, αὑ8θ ἴῃ ταᾶτρ. Ρ Ἰθοσαηῃέυγ. 

“ οι 
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οὔρεσκεν ὄφεις καὶ σκορπίους καὶ σκολοπένδρας καὶ 
ἀπέϑνῃσκον αἵ γυναῖκες ὅσαις ἐμίγνυτο. (Ὁ) Πασιφάη 

δ᾽ ἡ Ἡλίου ϑυγάτηρ ἀϑάνατος (ἦν». ἥ γ᾽ οὖν Πρό- 

κρις ἐπὶ τῇ γονῇ Μίνωος μηχανᾶται τοιόνδε" κύστιν 

5 αἰγὸς ἐνέβαλεν εἰς γυναικὸς φύσιν καὶ ὁ Μίνως τοὺς 

ὔφεις πρότερον ἐξέκρινεν εἰς τὴν κύστιν, ἔπειτα δὲ 
παρὰ τὴν Πασιφάην εἰσιὼν ἐμίγνυτο. καὶ ἐπεὶ αὐτοῖς 

ἐγένοντο παῖδες, ὃ Μίνως διδοῖ τῇ Πρόκριδι τὸν 

ἄκοντα καὶ τὸν κύνα" τούτους δὲ οὐδὲν ἐξέφυγε ϑη- 
10 ρίον, ἀλλὰ πάντα ἐχειροῦντο. (6) καὶ ἡ Πρόκρις δε- 
ξαμένη ἀφίκετο εἰς Θορικὸν τῆς ᾿Αττικῆς, ὅπου ὥκει 

ὁ Κέφαλος, καὶ σὺν αὐτῷ ἐκυνηγέτει ἐξαλλάξασα τὴν 

ἐσθῆτα καὶ τὴν κουρὰν τῆς κεφαλῆς εἰς ἄνδρα καὶ 
οὐδεὶς αὐτὴν ἰδὼν ἐγνώρισεν. Κέφαλος δὲ ἰδὼν ὅτι 
αὐτῷ μὲν οὐδὲν ἐπετύγχανε τῶν πρὸς τὴν ϑήραν, 
ἅπαντα δὲ συνέφερε πρὸς τὴν Πρόκριν, ἐπεϑύμησεν 

αὐτὺς τὸν ἄκοντα τοῦτον λαβεῖν. καὶ {τὸν κύνα Πρό- 

κριοὺ προσυπέσχετο δώσειν, εἰ αὐτῇ τῆς ὥρας ἐϑελήσαι 
τῆς ἑαυτοῦ χαρίσασϑαι. (1) ὁ δὲ Κέφαλος παρ(αδ)έ- 
χεται τὸν λόγον καὶ ὅτε κατεκλίνησαν, ἐξέφηνεν ἕαυ- 
τὴν ἡ Πρόκρις καὶ ὠνείδισε τὸν Κέφαλον. ἧ αὐτὸς 
πολὺ αἴσχιον ἐξαμάρτοι. καὶ τὸν μὲν χύνα καὶ τὸν 

1 οι 

το - 

Ῥ. 194, 16 ᾧ γέν, π. Μα., τ. τρ. ᾧ γέν. παῖδες αὐτῷ ϑ] τα βῖα8, 
τ. τρ. αὐτῷ, ὃν τρ. αὐτῷ γέν. παῖδες γοι., τ. τρ. αὐτῷ ἡ γέν. 
παῖδες Ταξοῦυδῖαθ 1. 1. 46 Ἰδοῦ, Ρ υἱάθ 58 δᾶποί. Ρνδϑοθᾶθηθμῃ 
1 οὔρησεν Μιυ. σκολυπένδρας Ρ 8 ἡ Ἢ1. --- ἀϑ. (ήνν 
Οά.: ἦν Ἣλ. --- ἀϑάνατος Ῥ γοῦν Οα. 11 ϑορικον 

12 αὐτἀκἐνονηγέτει Ρ 16 συνέφερεν Ῥ 11 {τὸν κύνα 
Πρόκρις) προσυ. Μᾶ., «τὸν κύνα 9Δοοθβῖυ5 ἴῃ ὉΘ8. Βθιτα. 
Ρν. 142 "ἢ; {κύνα Οἄ,, Β0ἃ ΌῤΛΣ ΟΔΥΘΙΘ ῬΟΒΒῚ8 βιθιθοίο Πρό- 

κρις Πρόκρις ὑπέσχετο δομαθίοτιβ δὰ Ποηρ. Ρ. 838ὁ 18 αὐτῆι 
(Η ἴκ τὰβ8.) Ρ ἐθελῆσαι Ρ 19 παρζαδ»έχεται Μα.: παρ- 
ἔχεται Ῥ 21 ἣ Χγ].: ἣ Ρ, ἧς ὅν. 
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ἄκοντα λαμβάνει Κέφαλος" ᾿Αμφιτρύων δὲ χρήξων τοῦ 
κυνὸς ἐξίκετο παρὰ τὸν Κέφαλον, εἴγε ἐθελήσειεν ἅμα 

αὐτῷ ἐπὶ τὴν ἀλώπεκα βῆναι σὺν τῷ κυνί, καὶ ὑπ- 

ἔσχετο τῆς λείας ᾿Αμφιτρύων ἀποίσειν τῷ Κεφάλῳ 

τὴν μοῖραν, ἣν ἂν ἐκ τῶν Τηλεβοῶν λάβῃ. (8) ἐφάνη 
ΓΟ]. 3095 γὰρ ἐν τῷ» χρόνῳ | τούτῳ Καδμείοις ἀλώπηξ, χρῆμά 

τι ἐξηλλαγμένον" αὕτη συνεχῶς ἐκ τοῦ Τευμησσοῦ κατ- 
ιοῦσα πολλάκις τοὺς Καδμείους ἥρπαξέ τὲ πὶ Ἐκ κ Ἐκ 

καὶ αὐτῇ προὐτίϑεσαν παιδίον διὰ τριακοστῆς ἡμέρας, 
ἡ δὲ κατήσϑιε λαμβάνουσα. (9) καὶ ἐπειδὴ Ὑ ̓ άμφι- 
τρύωνος ἰόντος ἐδεήϑη Καδμείων ἐπὶ Τηλεβόας αὐτῷ 

συστρατεῦσαι, [καὶ] οἱ δ᾽ οὐκ ἔφασαν εἰ μὴ ᾿αὐτοῖς 
τὴν ἀλώπεκα συνεξέλοι, συντίϑεται ᾿Αμφιτρύων ἐπὶ 

τούτοις πρὸς τοὺς Καδμείους. καὶ ἐλθὼν πρὸς τὸν 

Κέφαλον ἔλεγε τὴν συνθήκην καὶ ἔπειϑε βῆναι εἰς 

ἄϑλον {σὺν» τῷ κυνί, ὁ δὲ Κέφαλος ἀποδέχεται {τὸν 
λόγον» καὶ ἐλθὼν κυνηγετεῖ τὴν ἀλώπεκα. (10) ἦν 

δὲ ϑεμιτὸν οὔτε τὴν ἀλώπεκα καταληφϑῆναι ὑπό τινος 

1 χρήζων Ῥ 2 εἴ πως Θά. 8 ἐπὶ 6χ ἐπεὶ οοτσ. ἴπ 
ὅ Τηλεβοῶν Οἅ.: Τηλεβόων Ῥ, οἵ. δα τοῖα ΟὈΘΥΒαταιηον “ΑΚατν- 
πϑηΐθπ᾽ Ρ. δὅ0 60 {τῷ» Οά. 8 [πολλάκις] Ν. ἤρπαξέ 
τε Ἐκ καὶ Μᾷ. ξογβιίδηῃ Ἰδοῦμθπδ 810 δχρίθπαδ ἰῦ: 

ΕΣ ᾿ “ ὦ Ἁ 
καὶ ἀνεῖλεν") 6] σοι Δ] 1ἰοΥ: ἡρπάξετο (ο ἴπ 188.) καὶ --- 

ἥρπαξέ τε καὶ Ῥ, ἡρπάξετο καὶ υο]ἱσο; ἥρπαξεν εἰ μὴ Οα. 
10 ᾿μφιτρύωνος ἰόντος ἀθτῦα οοττυρία: οἵ, ἀθ ἢ. 1. Θά. 
Ρ. 28 12 [καὶ] οἵ δ᾽ Οἅ., καὶ οἵ δ᾽ Ῥ, υοἱρὸ καὶ οἵδ᾽ 
14 τούτοις ᾿ἰϊ. τοι ἴπ τὰβ. Ρ 1ὅ ἔλεγεν Ῥ εἷς ἀϑλον 
{σὺνν τῷ κ. Βυμηκθοηΐαβ: εἰσ σσον τῶι κ. Ῥ, εἰς Τευμησσὸν 
16] εἰς Θήβας ζσὺνν τῷ κ. Μα., ἐπ᾽ ἴσοις ον. τῷ κ΄. ναῖοκο- 
πϑουΐαβ, εἰς ἄλσος τ6] εἰς ϑήραν 6] ἐπ᾽ αὐτὴν ὕογ. οοπίγα Βαβέ. 
ΒᾺὉ εἰς ἄσσον ἴογπιᾶτα ΔἸϊα δ πὶ ἸΘΙῸΪ εἰσάσσω (εἰσαΐσσω) 46]1-- 
ἤθβοθυθ οθηβοῦ 10 {τὸν λόγον» 6Χ ἀδὰ Βοτρύ. Δα, Μᾷ. 
11 ὑθῦα ἦν δὲ ϑεμιτὸν (ϑεμιτόν" ῬῚὴ οὔτε τὴν (τῆ Ῥ) ἀλώ- 
πεκὰ (α ἴῃ τ88. ΡῚ τηδῦρ. Ρ δαρϊούα βαπὺ ᾿ἰὐῦ. τὰ] π80.: αὰ88 
Ῥοβὺ ὑοόθὰ ἀλώπεχα ᾿ἰπβογομάδ. 6586 πα ]σαΥΘ ΟῚ ΟἸΩϊβΙὺ 1]- 
Ὀγαγΐυ8Β. (οὐκ ἦν ὙοΥ. 18 καταληφϑῆναι Ῥγχηδθ ἐγχθ8 

φι 

μ᾿ 0 

-" φι 
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διώκοντος οὔτε τὸν κύνα ἐχφυγεῖν διωκόμενον οὐδέν. 

ἐπεὶ δὲ ἐγένοντο ἐν τῷ πεδίῳ τῶν Θηβαίων, Ζεὺς 
ἐποίησεν ἀμφοτέρους λίϑους. 

5011. ἴῃ τῶβ. Ρ' πρὸ ἴδτὴ αἰ] ο14 6 σΟπβριοϊαηὔαγ 8 ἴῃ ἤηθ 
[0]. 3093 οχβίαὺῦ πο βιι βουιρίϊο: 

ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ ΛΙΒΕΡΑΛΙΓς 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΓΕΩ͂Ν 

᾿ς ΓὙΝΑΓΩΓΗ͂ : δ 

ΘΌΡΡΙουθηὔαση δαποίθἐϊ]ο 85. ΟΥ̓ 106. 

[86 οΔΠ66}}18 1Π0] 5 πη α8, ἴῃ οΟ4, ΡΔ]. οοπ]οοαίδ βαπὺ ἴῃ Ταβαγα.] 

Ῥ. 67,16 συνῴικιξε 10, 16 τεῦκροι, τ Ῥοβύθα ᾿ηβϑυθσηῃ 
19 ἐξαίσιον 711,1 ἐπαμῦναϊ 5 ἔπεμπέτε καὶ ρῬοβὺ τε ρᾶτυδ 
τα8. 15 δρυοπί[ί7δοσ τ κραγαλεὺσ ρΡοβὺ ἃ τᾶ8. 12, 3 π[ρ]οστά- 

ΛΜ ΔΊ 
ξαντοσ 4 ἀβρακιώταισ τὲ φαλ[α]ώκωι 15 ἐποιῆσαι Ἰοϊά, δ᾽. εὐ- 
νομίαν 18 κα[ὴ] ροβίθῳῃ διὰ. 16 ἄϊζδεσθαι ἱπίο᾽ α οὖ ὃ τἅβ, 
15. φάλ[α]ικος 718,6 ἰλάσασϑ[αι)] 18 ἀμβρακιῶτ[αι] 714,8 ἄν- 
ϑρωποι 18 [εἶ]χε 80,3 ἔκτί ]Ἰσὰν 10 ἄιδοιεν ἰηΐογ α οὐ ὃ 
ῬΌΒΙ1α τα. ἰ]α, ἐπήχλυεν, ἡ φροβίοα αὐ. 15) [κο]ρυφὴν 

41 ΝΙΚΑΝΔΡΟς βυρτὰ Καὶ τᾶ8β. 238 ἐκτόπω[σ] 81,2 ὄρε[σ]ιν 
5 ταῦτα κι [ἀ)]δελφαῖσ 16 ὄξρ]Πν[ε19ας 295 πρ[ηὐν 82,5 εἰσε- 
νέγκ[η͵]ταε τ ϑ[ε]οὺσ 9 [μ]εμψαμένη 88,8 οἶχζι]α ὁ χελι- 
δον[ 1) σ 14 συμφορᾶϊ ἰηύοσ α οὔ ε τᾶ8. 91 ἀηδ[ὼ]ν 98 [π]ατ- 

εἐφράσϑησαν 84,1 ἐπεσεῖν 6 ἀηδόϊνοσ 8 μεταβαλ[ὼ]ν 
14 τὸν, ον ρΡοβίθα δαᾶ. 86,35 ἀφανισθέντων εαρτῶ αῦ. α 8ι- 
σοηδαβ Θγα8. σΟΠΒΡΙ οἰ 28 κυκνεῖ ]η 817,1 ἀροτοῦ Βυρτα 
80}1. α]ὐ. θυββ. ὅθ, ΘΟη8Ρρ. 6 δέο[σ] 1 αὐτῆι --- ξεὺσ 89,6 με- 
γαλήτορα, ἡ Ῥοβίθα δἀὰ. 15 αἰϑυ[.]1α 11 τηΐου δύο οὐ ὄρνιϑεσ 
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ῬΆΒ1Π1ἃ τὰϑ8. 90,85 ὕληι, « ροβύθῳ Δα. 4 αἰϑυ[7]Ζ α 18 συνῆζ- 
Ὧ[ο]}ν 14 [εἰ]λαπίνασ τι ὁ -: φϑαλμὸς, φ Ροβίθα δα, 91,1 
ΒΌΆΡΙΩ αὐ ἀοοῖβ δαῖτα τὰ8. ΙὉ14, μετὰ τῶν βᾷρτα α οὖ τ τ. 
1014. ποιμένων 18 ἐν[εἸώϊιεσεν ἸΌ14. [ὁ] δὲ 56 ἔτεκε Ἰηὐθυ τ οὗ εὲ 
ῬΆΒΙΠὦ τὰ8. 1δ1α, πζυ]γμαῖοι πάντ[εσ] 938,8 ὑπερμήστρα ἱπίου 
ῃ οὗ σ οχίριδ τᾶβ. 16 ἥτισ ἔφυσεν ἩΘΒΟΙΟ ατὸ Ῥϑοίο ἔφυσεν 1ῃ 
δάῃ. οΥὐἱῦ. ΘΟ ΘΠΔΟΥΆΤΘ ΟΠΊΪΕΙ 94,8 παρ[ὼ]ϊν 15 ἀπόλλων 
-- δὲ 91 τεκεῖν. ν ροβίθα δαϑαθαψσθη) θ9θῦ,18 αἰΐγ]ωλιοί 96,1 

κα, τὸ ι0 καὶ ὃ χζλ]εῦν[.]1σ 18 [ὁ] κλεῖν[ι]σ ἰοϊᾶ. ὥρπασζο]σ 
88 [ἐϊπεβοῶντο 97,295 ϑρᾶ[ςι]σσα 98,5 ϑ[]ρεσ 18 ἄρ[η]σ 

99, τό τ[ο]1σ 16 λύρα[1] 55 ἐπεῖν[αι 101, 15 αἱ" φύλαττον 

τι πόρτιασ, ει Ῥοδίθδ ᾿πϑουθατι 34 λαρώσησ 102, 10 εἰσελάσ“ ἄν- 

τικρυσ 14 παρελα[σ]ϑείσασ 108,5 αὖτ[ι]σ ὁ πιϑάκνην,, ᾿Ἰξης 
11 ἐξυφα[ νειν 90 τὸρῤ 232 ἐρι[ουνέ]ουσ 100,5 ϑησέ[ω ]σ 

14. ἀριστεῖ]σ 107, τ προμηϑεία[ι] 81 ξλ[λ!λή:ι᾽108,5 αἰτίην 

9 ΓΑΛΙΠΝΘΙάς. τ μῦιραε 91 καταλέλυζνἼται βαρτα ν Θἰαβαβ ἃ60. 
- - .ςαὖὐ ἀπ᾽, 

ΟἰἸσοπἔθχβ 28 ὠδτῖνεσ 110, 1τ ἤλλαξ, ανϑρώπων 112, 5 
χο--ρευούσασ 114,11 τῶν ἀργείων 118,10 χρύσε[ο]ν 18 δεὸσ 
- καὶ 124,59 πρόκριδι Βυρταᾶ ῬΥΪᾺΒ ὁ οσᾶβ. 866. δάμπαο οοῃ- 
ΒΡΙΟΙ ΡΥ 12ὕ, 3 ϑυγάτ[η]0 13 σ[ὺ]ν 126,1 ἀμφιτρύ[ω]ν 
ὁ [ἐν] χρόνωι Ἰοϊ4. καδμείοις, μα ροϑύθῳ ᾿ἱπβϑυύμαμῃ. 
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14:98,47; 97,1: 99,8; 100,4. 
Προῖτος ΟΔ)Ἰπἰ 1 185 Ραΐ. 108, 

11. 
Πρόκρις ΒτΘοΒίμοι ἢ]. 128, 17; 

194,1. 8. ὅ. 1. 19: 150, 8. 8. 
10, 10. 17 (6. ὁο011.). 21. 

Πυγμαῖοι 91,321. 36; 92, ὅ 

᾽ 

Ρ͵ 7.9. 
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Πύϑια ἔδυ. Ο686 66]. 61, ὅ. 1ὅ. 
Πύϑιος ΑΡΟ]]ο 12, 14. 

Ῥαδάμανϑυς ΑἸοΙΊΘΗΔΘ ΘΟὨἾ ΌΠΩΣ 
11, ὃ. 

Ῥέα 94, 21; 118, 8. ὅ. 

Σαλαμίνιοι 121͵ 1. 
Σαλαμίς πα 120, 11. 
Σαλαμίς υὐὸβ Ογρτ. 121, ὃ. 
Σαρπηδών 110, 2. 
Σικελία 102, 11. 
(ιπροίτης ΟΥο5 938, 11. 
Σίπυλος τλομβ 118, 18. 

Σίπυλος υτὉ8 Π,γάϊδθ 118,12.14. 
Σισυφίδαι ΟοΥλῦῃῖ 12, 8. 
Σμύρνα Τϊαηδῖ8. Β]. 11, [10]. 

18: 116, δ. 1. 9. 11. 
Σπάρτων ἘγΥΥθ ραὺ. 92, 12. 
Σπερχειός Βαυϊα5100,4: 112,28. 
Στρύμων Τοτῖπδθ ρῥδὺ. 97, 21. 
Σύβαρις 18,[14].50;; 19.10.21; 

οἵ, ΜΛάμια 
Σύβαρις ἴοπβ 19, 2. 
Σύβαρις υτῦϑ Τὐα]186 80, 1. 
Σχοινεύς Δαΐοποὶ Ε]. 16, 20; 

ΤΊ, 6; 18, 4. 

Τάνταλος Του] 8].118,138.10.17, 
Τάρας 111, 11. 14. 
Τάρταρος βυσΐὰβ ΤΉΏΘΒΒΆ]1Δ6 

88, 14. 
Τάρταρος ἰγγδηπὰβ 87, 22. 
Ταῦροι σοῃβ Ῥδυῦ. 106, 20. 
Ταυροπόλος υἱᾶθ Ἄρτεμις Ταυρ. 
Τεγέα υὐοβ 101, 24. 
Τειρεείας 98, ὅ. 
Τελαμών Αθ8οὶ ἢ]. 120,0. 9.11. 
Τερείνη ϑύγγυπομῖβ ἘΠ]. 91, 21. 
Τεῦκροι 10, 160. 21. 
Τεῦκρος (Τ᾿ ΘἸΔτηΟμἾ8 8].) 121, 8. 
Τευμησσός Βοθοίϊδθ τι 0η8120,7. 
Τηλεβόαι 120, ὅ. 11. 
Τιμάνδρα ΝΟΡΒΓΤΟΙΙΒ τηδῦ. 14, 

9. 12. 11. 28; τῦ, 18. 
Τιτᾶνες 118, 1. 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Τοξεύς Οδμθοὶ ἢ]. 69, 1. 
Τρεμιλὶς γῆ Ἰγοῖῶ 111, 1ὅ. 
Τριβαλλός ΗΙρΡροποϊραίδθυ 97,22, 
Τυφών Τοτγᾶθ ἢ]. 101, [6]. 8. 
16; 108, 2. 8. ὅ. 

“Ὕλας Οδγο18 ἢ]. [104,21]; 10, 
1.6 11. 13. 15. 18. 21. 22. 

Ὕλλος Ηθτου] 8 ΕΗ], 114, 11. 
ὙὙμέναιος Μαρποῦϊβ ἔ. 101, 10. 
ὙὙπερβόρεοι 96, 1. 4. 9. 
Ὑπερίππη Μυπίολὶ Ε]. 89,1 14. 
Ὑπερμήετρα Αοὐμοπβ ἢ]. 98, 8. 
Ὑριεύς ΟΥοπῖβΒ ραίου 108, 14. 

«Ῥάγρος ΑΡΟΙΠΙη18 ἢ]. 87, 9. 
Φαίστιοι 93, 1ὅ. 
Φαιστός υτὸβ 92, 18. 
Φάλαικος ὑγγδπηὰβ ΑἸ ὈΥ 8186 

12, 1. 10. 18; 78, 2. δ. 
Φερσεφόνη 104, 12. 
Φηρεύς Οθπηοὶ ἢ]. 69, 1. 
Φϑία 81, 19. 
Φϑιῶτις 101, 21. 
Φιλαῖος Μαπίο!ὶ Η].89,. 16. 18. 
Φλεγύας Οοτοη 18 ραῦσου 97, 14. 
Φοίνικες 121, 14. 
Φοινέκη 121, ὅ; 132,20. 
Φοῖνιξ Ασθμουβ ἢ]. 122, 16. 
Φρίξος ΑΥΡῚ ρδίοθυ 101, 6. 
Φύλιος ἀτααίου Ουρηὶ 8ὅ, ὅ. 8. 

18.15.24.26; 80,8.17 12:81,2. 

Φυτίη υἱάὰθ Λητώ. 
Φωκεῖς 120, 20. 
Φῶκος Αθϑοὶ ἢ]. 120, 6. 

Χάονες 18, 10, 
Χείρων Οθμηΐδυταβ 120, 18. 
Χελιδονίς Ῥαπάατοὶ ἢ]. 82, 19; 

88, 6; 84, 18. 15. 

Ψαμάϑη Νοτοὶ ΕΗ]. 120, 7. 

᾿Ωρείϑυια Ἀτηγρμδ 11ὅ, 13. 
ρέων Ἡγτῖοὶ ἢ]. 103, 14. 1ὅ; 

104, 4. 
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1Π. 

1πᾶθχ ΤΌΓΠΠῚ θΟὐ ΟΥΤΙΠΙ. 

ἄγαλμα Τιοαοῖρρὶ (ΡΒδοβἐϊ) 94,2. 
ἀγὼν δρόμου 118, 24; 114,1. 
- μουσικῆς 80, 9. 
ἄετός 16, 8; 91, 8. 10. 
αἴγειροι 100, ὁ; 113, 22, 28 
αἷγες βδουβοαπύιν ΑΡΟ]]Ἰηὶ 96, 

τ; 91, 11. 
αἰγίϑαλλος τῦ, 8; 971, 11. 
αἰγυπιοί ἄὰο ροποτῶ ἀϊδύϊηρ. 

τὅ, ἴ5αα. 
αἰγωλιοί 9ῦ, 18. 
αἴϑυια 89, 1δ; 90, 4. 
αἴλουρος 107, 20. 
αἷμα Ἰουὶϊβ 9ὅ, 2. 14. 
ἀκαλανϑίς 80, 19. 
ἄκανϑαι 11, ὅ. 
ἄκμονες ΜΝ Ο]οΔΩΙ 108, 1. 
ἄκων ΟορΒδὶὶ 128, 9 κα. 
ἁλιαίετος 84, 4. 12. 
ἀλκυών 84, ὅ. 12. 
ἄλσος ῖδηδθ οὐ Μιπούυδθ 91,9. 
ἀλώπηξ 'ΤΏΘΡαΠπα 126, 6 8α. 
ἅλωσις Ἰλίου 118, 21. 
ἄνϑος δ18 78, 10 (018). 
ἄντρον ἃρ΄αμι 1" 1π5. Οτοὺ. 94,20. 
- ΟΒ σγομῖβ 120, 19. 
-- ΒΥ θαΓΙΒ 06] Ἰματαΐαα 19, 20 

(ἀ6 ςοη1.). 
ἀπαρχὰς ϑύειν 069, 8. 
ἄρκτος 98, 2. 
ἀρχαῖοι ἄνϑρωποι Τῦ, 18. 
ἀσκάλαβος 108, 9. 
ἀτεκνία Μιμοὶβ 124, 1. 
αὐτόχϑονες: 

Πγοδοη 111, 8. 
Ῥρυρηδ8 178, 10. 
ΡῬΊΘγοΟΒ 80, 1. 

ἀφανισμός: 
Αβρϑίδαὶβ 88, 17. 
Βυιτοιηαγί5 128, 9. 
Οἴθβυ αο 08, 10. 
ΟΥΡῸΣ 80, 18. 

Ἰ)ογίατῃ 119, 23. 
Πύγορδθ 114 8. 
Ἡργοα 8 114, 8. 
ἩΙογδοὶβ 11, ὅ. 
Ηγ]86 10ὅ, 11. 
Μρηῖρρϑθ 104, 138. 
Μρίοομδο 104, 18. 
Οὐοηὶβ 108, 16. 
ΒΥΌΔΥ 418. 19, 20. 

ἀφίδρυμα ΟαἸ αἰ μα 18 (ΤῊ ΘὉ18) 
109, 9. 

βακχεύειν 81, 2. 14. 
βάρβαροι 1ΠΠἸΥΓ11 119,19. 
βάτραχοι 117, 30. 
βίος ἀπὸ ϑρεμμάτων καὶ νομῆς 

112, 2. 
βουκολικὰ ἄσματα 99, 14. 
βοῦς Αἀτηοῦϊ 101, 14. 
- ΑρΡοΟ]Ππῖβ 101, 18. 
-- Οδυγομὶβ 18, 12. 
-- Βιουποδηΐαν ΑΡΟ]]ΩΙ 96, 8. 
βύξα 81, 11. 
βωμός ἈΡΟ]]ηΐ5 Ουτίμδοδο 61,8. 
-- Ιου ἴῃ Αρίο]α 86, 1. 

γάλα οτυχμηρὶῦ 6Χχ ἰᾳρσο ἰδχίουιο 
Ῥγϑοβθηΐθ ὕδοομο 81, 8. 

γαλῆ 109, 2. 
γένεσις Ἰουΐ8 9, 2. 
γέρανος 92, 8. 9. 
γλαυκὴ ϑεός Μιπδτυδ, 90, 10. 
γλαῦξ 81, 11: 90, 17; 91, 12. 
γῦπες Ἰησθηΐοβ 'η ἀθίο]α8ὅ,21. 
γύψ 98,31. 

ὅδάκρουν Βυβλίδος ἴοπβ 110,20. 
δαλός ΑἸύμπαθδο ᾧ Ῥαγοὶβ ἀδίυβ 

69, 26. 30. 
δάφνη 81, 1ὅ. 
δάφνης ἅψασθαι ἴῃ ἰυζαπᾶο 

ὁτ, 4. 



138 

δρακοντίς ἃ115 80, 19. 
δράκων [98,1]; 101,11: 118,10, 
δῶρα τιϑιν] ταἀξογαπύαν ΟὉ πῶ- 

[165 8111 92, 1. 
δῶρα ϑεῶν: 

κάλλιστον εἶδος 10, 21: 
κάλλος 108, 18; 
μηδέποτε βαρυνϑῆναι τὴν γα- 
στέρα ὑπὸ σιτίων 82, 1. 

εἴκασμα Τίαπδθ πθηϑίτοἱβ 
(ἀγροτέρας) Αταθτδοῖδθ 73, 1. 

εἰλαπίναι καὶ ϑεῶν ἑορταί 90, 
14. οἵ, ἑορταί 

ἑκατόμβη δδίπογυμα 90, 4. 
ἐλάται 114, ὃ. 
ἕξλλός 101, 21. 
ἔντομα ἴῃ μου. Οταρα]οὶ 74, ὃ. 
-- (πὰ Βοῃ. Ὀιομιθα185) 119, 20. 
ἑορταὶ καὶ εἰλαπίναι 12, 14. 
ἑξορτή Ηθτοῦ} 15 Αὐηνϑοῖδο 14,8. 
-ς ΤΉρΌΪΒβ 109, 11. 
ἔποψ 84, 11. 
ἔργα᾿ἀφροδίτης 91,.24.26:119,1. 
ἔργον ἀφροδίσιον 120, 10. 
ἐριούνιοι ϑεοί 108, 22. 
ἐρωδιός 18, 8. 
ἔρως ἄρκτου 98,1 
- ἐπὶ τῷ πατρί 11, 11. 

ἠέροπος 94, 16. 
ηρῷον Αἰοηθηδθ ΤΠΘΌΙ8 11, 8. 
ἠχώ 106, 1δὅ; 106, 2. 

ϑεοβλαβής Οεγαπιθυβ 99, 28. 
ϑεωροί 8διἃ οοπ8. ΑΡΟ]!. τη1581 

108, 20. 
ϑρόνος ἰουΐβ 10, 18. 
θύουσιν: 
ΑΡΟΙ πὶ βογαδίουὶ (σωτῆρι) 
Αὐτδοϊοίαθ 78, 18. 

Οἴθβυ δα ἑκαέργῃ ΟΕἱ 68, 18. 
Οδ!πὐμιααὶ ΤΘΡΘΩὶ 109,11. 
Ηγ]δο 10ῦ, 22 8βαα. 
1ιαΐοηϑθ (Λητοῖ Φυτίῃ) ῬΒδο- 
8011 98, 1ὅ. 

ΙΝΌΕΧ ΒΕΕΌΜ ῬΡΟΤΙΟΒΌΜ. 

Ὑοποῦὶ (ἀφροδέτῃ Κτησύλλῃ) 
Τα]1οΐαθ 68, 18. 

ϑυσίαι ἈΒΙΠΟΓᾺΠ) 96, 2. 

ἐβις 107, 19. 

ἱερὰ προσφέρουσιν (061 διδόα- 
σιν 6] ἄγουσιν): 
ἈΡο] πὶ Ῥουρμδ8 (δαξοο μη. 
αὐθλουβ) 7ὅ, 19; 

Βυιοιηατῦϊ Αθριηθίδθ 128,18; 
Πιούγημδθ Ογούθβ 129, 4: 
Θαϊπξμῖϑαι Ηθγοα]θβ 109, 9; 
- ΤΒΘΌΔΩΙ 109, 10: 
Τρ σίθ ΟΘΡΒ8}16η68 122,4; 
ΜργουσΙΟ ραβύοσθβ 91, 17. 

ἵερά (ἰθιῃ}]8) Οϑυθυῖβ ἴῃ Ματυι- 
ΘΠ ἀΥΒΟΥτη ἰοττῳ Τύ, 18. 

-- καὶ ναοί ῬεΥρΡΒδη8 1ὅ, 34. 
ἱέραξ 11, 4; 107, 19. 
ἱερεύειν αἷγας καὶ πρόβατα καὶ 

βοῦς ΑΡΟ]ΠπΙ βοϊθηὺ ΒΑΌΥ]ο- 
1 96, 7. 

ἱερόν: 
ἈΡΟΙΠ 5 ἴῃ Ὀυγορια6118,19; 
Βυϊθοπιαχῦϊβ ἴῃ 1η8. ΑΘριηᾶ 
128, 8; 
Οὐθβυ δα [1146 68, 12; 
Ῥίδμδθ ἴῃ 1π8. Αθρίηδ 123,10; 
-- ὈΟαγίμαθαθ ΟἿ, 7. 11; 

(οἴ, ἀρτεμίσιον ἱπᾶ. 11. 
Ἰουΐβ ἴῃ ἴη8, Ογθῖα 118, 10; 
Ταύομδθ Ῥμαρϑοὶ 98,1; 
Μούϊοομαθ οὐ Μοπῖρρδθ ὁτ- 
ΘΒουηθηὶ 104,6: 

ΠΥΩΡΒΆΤΌΤΩ πῃ ΜΝ Θββδρ ΟυΠὶ 
ἰογγτὰ 112, 117: 

- ἴῃ Θυγοόρίάθ 118, 20. 
ἱερός: 

ἄντρον μελισσῶν 94, 20; 
διάκονος Ἠβοαἰδε(γαλῆγ109,ἴ, 
μέλιτται 9ῦ, 8; 
Ξάνϑος 111,14: 
πέτραι 112, 4: 
σκῆπτρον 10, 18; 
σῦς (ρΡ6γ᾽ ΟἹ] γἀοπὶμ8) 69,11. 



ΙΝΘΕΧ ΒΕΒΌΜ ΡΟΤΙΟΒΌΜ. 

ἴπνη 98,.24. 
ἔἕπποι ἴῃ [ὈΓΟΥΘΙ. τθῦβ86 17, 

11 βαα. 
ἴυγξ 80, 18. 
ἐχϑύς 16, 11: 107, 19. 
ἔχνεύμων 818. 89, 18. 

Ξαϑαίρεσϑαι τὸν φόνον 120, 18, 
κάνϑαροι 100. 17. 
κεγχρίς 80, 18. 
κελεοί 9ῦ, 12. 
κεράμβυξ, 100, 14. 19. 
κέρβεροι ἃ. 65 9, 18. 
κευϑμὼν τῆς Κρήτης ἴῃ αὖοὸ 

παίμβ ΤῸΡΡΙΟΥ 118, 4. 
κῆτος ἃ Ναορύυπο Τθιουΐβ ἴπι- 

μλΐββυσῃ 70, 19, 
πίσσα 80, 19. 
κισσός 81, 14. 

κλεμμύς 113, Τ 866. 
κλέπτης ϑεός Μογουτῖαβ 91, 1. 
χνῖπες 90, 2. 

κομεῖν σῶμα του σα η 68, 8. 
χομῆται 104, 1. 
κόραξ κυάνεος 97, 18. 
-- λευκός 971, 12. 
κορυδός 18, 1. 
κορύνη Ἠργου] 5 71, 1:1. 
χρατεῖν τὰς γεῖρας δ 6081}. 

Ῥδυΐατα (οἷ. ῬΙῖη. παῦ. αἰβῦ. 
ΧΧΥΤΙΙ 17) 108, 16. 

Ἀτερίξειν 119, 14. 
χτίζουσιν: 

Με]ϊΐθη Μαοιθαβ 851, 19: 
Μιύσμῃ ΜΙϊοίὰβ 110, ὃ: 
Οδίθη ΑἸρ ἶϑβὰβ 112, 17: 
ΤμοοῦΣ ΒΥ θανὶη Τα]δο 80, 1. 

κυχνείη λίμνη 80, 28. 
κύκνοι 80, 21 (46 σοη].): 87, 1. 
κύων δ15 89, 19. 
- Οϑρῃδιὶῖ 125, 98αᾳ. 
-- χρύσεος 118, 6. 9. 

λαγωός 8ῦ, 9ὅ; 86, 1. 
λαγῶς δϊ8 98, 20. 
λάιοι 68 9ῦ, 12. 
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λέων ἸΏΡ6Π8 ἴῃ Αϑίο]α 88,7 864. 
λέϑος ΑἸομηθμδ8 060 ρΡοπῖναν 

ἴῃ 8δτοῶ 11, 4, Ἰάθη) σοι- 
Ἰοοαΐαν ἱπ βαϊία ΤΆΘΡΑΠΟ. 
118, 8. 

λιμός ἀρυὰ Τϑαοτγοβ 10, 91 84. 
λοιμός 1η Αοηΐδ 108, 19. 
λουτρά Ἠιτου]8 ΤΙ, 13. 
- Χμ 117, ὅ. 
λύκοι ἃ ααΐθὰβ Τιγοῖῶ πυποῦ- 

Ῥαΐα 117, 1086. 
- ἴᾳδ8ὰ ΡΟ] ] 18 Ἰδούαπῦ Μὶ- 

Ἰούαμαι 109, 17. 
λύρα ἁυϑυγραΐδ ἃ Οθγδια 0 ὈΤΊΠ.Ὸ 

99, 16. 
--- ἡ ἐκ τῆς χελώνης 100, 21. 

μακάρων νῆσοι 11, 2. 
μαντεῖον (Ξ-Ξ- χρησμός) ΡΟ] η18 

2 ᾽ 

μάντεις: 
ἤδλκανδρος 89, 4; 
ΙΜούνιχος 89, 5. 

μελεαγρίδες [08, 160]; 170, 6. 
μέλισσαι ἴᾳαββὰ Ιοὐἱ8 πυϊτ απ 

Μοϊϊζουχμα 87, 8. 
μεταμορφώσεις: 

Αοδθῃγ}}18 πὖὺ ἀκανϑυλλίς 
18,4: 

Αϑάοι ἔ, ἀηδών 84, 12: 
᾿Αϑάομβ ἔγαΐου ἢ, ἔποψ 84.11-: 
Αϑάοπίϑηυγαίοσ ἢ, ἀλκυών 84,0: 
ΑΘΡΌΪΙαΒ ἢ, αἰγωλιός 9ῦ, 18; 
Αορυρῖαβ ἔ, αἰγυπιός Τὸ, ὁ; 
Αριῖιβ ἢ, γύψ 98, 21; 
ἈΡΤῚΣ ἈΠῸ} 1 ἢ, ἴπνη 98,34: 
Αρτο ἢ, χαραδριός 81, 1ῦ; 
ΑἸοδπᾶθυ ἔ. ὀρχίλος 89, 30; 
ΑἸοαύμοο ἢ. βύξα 81, 11; 
Απίμὶ ρμϑαϊββοααμ8 ἔ, ̓ ἐρῳδιός 
18,6; 

Απίμυβ ἔ, ἄνϑος 18, 8; 
Αρο]ϊο ἔ, δράκων 118, Ἰο; 
- ἢ ἱέραξ 101,18; 
- ἢ κλεμμύς 118, ᾿; 
Αὐβίποβ ἢ. λέϑος 120, 12: 
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ΑΥὙΞΙΡΡ6 ἢ. γλαῦξ 81, 17; 
Αὐἰϑιτομθ ἢ πέφιγξ 91, 1δὅ; 
ΑΒοδ]δθυ8 ἢ, ἀσκάλαβος 103,9; 
Αὐϊοπουβ ἔ. ὄκνος 11,20; 
Βδοομαβ ἢ. λέων 81,6; 
-- ἢ πάρδαλις 81, 1; 
-- ἢ, ταῦρος 81,6; 
- ἢ τράγος 101, 20; 
Βαῤίυβ ἢ, πέτρος 102, 17: 
Βοίτοβ ἔ. ἠέροπος 94, 16; 
Ῥαθυ]οὶ Πγοὶ ἢ. βάτραχοι 
111, 20; 

Βι}18 ἢ, πῶυγξ 1ῦ, 9; 
ΒΥὈ]18 ἢ ἀμαδρυὰς νύμφη 
110, 18; 

Βγββἃ ἴ. βύσσα 91, 18: 
Οαογῖβ Γ. κόποι 98, ὃ; 
οδ 18 ΟθρἢΔ}1 ἢ. λύϑος 121,8; 
οᾶρτα ἸοΪβ παὐύτγιχ ἢ, εἴδωλον 
118, 8; 

ΟδΙθὰβ ἔ. κελεός 9ὅ, 12; 
Οοται 8 ἔς κεράμβυξ100,14:; 
Οουθοτυβ Οτούθηβὶβ ἢ, κέρβε- 
ρος (818) 9ὅ, 18; 

ΟΠ ΘΙ]: ο}18 ἢ. χελιδών 84,18; 
ΟἸλμ18. ἔ, ὑψιαίετος 97, τ; 
σοΥαὰβ Δ]0ι5 ἔ. αἰοτ 917, 12; 
ΟΥαρσδ]θαβ ἔ. πέτρος 18, 11; 
Οὐθϑυ!ω ἢ. πελειάς 68, 9; 
ΟΥρηὰβ ἔ. κύκνος 80, 21; 
θάμ ἢ. αἴλουρος 101, 20; 
Ποτοβ ἢ. ὄρνιϑες 119, 28; 
ῬΥγΟΡρΘ ἔ. νύμφη 118,34; 
ἙἘτοάϊαβ ἢ, ἐρῳδιός 18, 8; 
ἘΠ 6]08 ἢ, νυκτικόραξ 91,17; 
Οα]ὐ δ ἢ. γαλῆ 109, 2; 
Ἡδτου]οβ ἔ, ἕλλός 1017, 21: 

 Ηϊοταχ ἢ. ἱέραξ 11, 4; 
Ηἱρροάαιηῖα ἕ, κορυδός 18,1; 
Ἡγ]ὰβ ἔ, ἠχώ 10ῦ, 1; 
Ἡγυρουῖρρο ἢ αἰϑυια 89, 1; 
Ἡνρεογηιοδίγα ἢ. εὐἷν 98, 8; 
1μαῖοβ ἢ λάιος 98, 12; 
ΤΠδταΐϊὰ ἢ. πηγή 19, 26; 
Τιαΐομα ἢ, μυγαλὴ 107, 21; 
1, δ᾽ ἢ, πιπώ 89, 21; 

ΙΝΌΕΧΣ. ΒΕΚΌΜ ΡΟΤΙΟΚΌΜ. 

Τιϑαοῖρρα ᾿ϑυρτι ΕἸ ἢ, κόρος 
(ϑαοιρρυβ) 98, 18; 

Τιϑαοῖρρο Μίηγαθ ἢ]. ἔς νυκτε- 
ρίς 81, 11; 

Ἰαρὰβ ἢ. πέτρος 120, 28. 
Τιγοῖαβ ἔ, κόραξ 91, 12; 
Μαῦβ ἢ. ἰχϑύς 107, 19: 
Μεραϊοίοτυ ἔ. ἰχνεύμων 89,18; 
ΜοΙθαρΥ βούογθβ ἔς μελεα- 
γρίδες 10, ὃ; 

Μεηΐρρο ἢ ἀστήρ 104, 18; 
Μογουσίαβ ἢ, ἶβις 101, 19: 
Μογορὶβ ἴ. γλαῦξ 91, 12; 
Μοββαρίοσυσῃ 8111 ἢ. δένδρη 
112, 18: 
Μϑοομθ ἢ. ἀστήρ 104, 18; 
Νυμπίομυβ ἔ, τριόρχης 89.320; 
ΝΘοΟΡΒγου ἴἔ, αἰγυπιός τῦ,6; 
ὩσΡθδ6 ἢ. αἴγειροι 100, 6; 
Οαμοθ ἢ. γέρανος 92, 8: 

Οὐἴὰβ ἢ, λαγῶς 98, 20; 
Οτγυρὶυβ ἢ. αἰγέθϑαλλος 91,16; 
Ῥαπάδνθαβ ΕἸρβθβίαβ ἔ. ἅλι- 
αίετος 84, 4; 

Ῥαηᾶαγθυβ Νογορὶβ Η]. ἔ, πέ- 
τρος 118,16; 
Ῥουρθαβ ἢ αἰετός 10, 8; 
Ῥουὶρμϑηθβ χοῦ ἢ φήνη 
10, 10; 

ῬΒΙΙαΘαΒ ἔὅ. κύων (818) 89,19; 
ΡΙΟΥΙ Β]Π1δ6 ἔ, 9 ἃπθ8: κολυμ- 

βάς, ἔυγξ, κεγχρίς, κίσσα, 
χλωρίς, ἀκαλανϑίς, νῆσσα, 
πιπώ, δρακοντίς 80, 17 566. 

ῬοΙγρΒοπῦθ ἔ. στύξ 98, 117; 
Ῥο]γὑθομπὺβ ἢ. πελεκάν 84, 8; 
Ξομοθηθὰβ ἔ. σχοινεύς 18, 4; 
ϑὲργοσίοβ Κ. {ενυΐμα 98, 10; 
ϑτήγστηϑ, ἢ. σμύρνα 110, 14: 
ΒΥΡΑτΒ ἔ πηγή 19, 30; 
ΤΆγτῖθ ἢ κύκνος 80, 21; 
Τιπαμπᾶτο ἔ, αἰγώϑαλλος Τ1ὅ, 
18: 

Τιὶγεβίαβ Γ. ηυμϊον γυυγϑιιδηνα 
“ὐν 98, ὅ; 

αἰγρίηΐβ ἄσδο ἢ, ἐλάται 114,8; 



ΙΝΘΕΧ ΒΕΒΌΜ ΡΟΤΙΟΕΟΜ. 

Μο]οδπὰβ ἔ. βοῦς 107, 21. 
ὍΟ]Ρ68 ΤΈΘΌ. ἢ λίϑος 127, 8. 

μῆλον ἐπιγράφειν 67, 6. 
υἵλαξ 81, 14. 
μνηστῆρες ΑΥΒΙποδΘ 121, 11: 
-- ΒΥΌΠ1418Β 110, 8; 
- Ξηηγίμδθ 11, 1ὅ. 
μουσικώτατος ΟΘγδΙΩ 08 99, 18. 
μυγαλῇ 101, 21. 
μυςτήρια 81, 4. 

ναοί Ῥουρμδηΐβ Τῦ, 24. 
ναός ἈΡΟΙΠηῖΒ ἀρυὰ Ηγροτ- 

Ὀοτθοβ 9, 28. 
νεῖκος περὶ τῆς χορεέας 112, 1. 
νέκταρ οτυτηρὶῦ 6 ἰθχίουϊο ᾿ΡῸ 

Ῥσδθβοηΐθ Βϑοομο 81, 7. 
νῆσσα 80, 19. 
νομάδες ΤΑΣ 100, 19. 
νυλχτερίς 81, 17. 
νυκτικόραξ 91, 17. 
νυκτίφοιτος ϑεός Πῖδηδ, 90, 19. 
νύμφαι 99, 12. 18; 100, ὃ. 9. 

12; 110, 1ὅ; 112, 8. 19. 17; 
118, 8. 11, 30; 114, 8. ὅ; 
116, 13. 

νύμφαι: 
Αϑοϑῃῖ 8, Η]. 106, 8 ξαα.; 
Πιορδαΐτα 100, ὅ; 
Πυγορο 118, 24; 
Ιάούμοα (Εἰδ.) 99, 8: 
Οὐίηγιω 11ὅ, 12: 
ΟἸσοῚβ 87, ὅ βαα. 

νύμφη ἁμαδρυάς 110,18; νύμ- 
φαι ἁμαρδρυάδες 113, 8. 20; 
νύμφαι ἐπιμηλίδες 112, 4, 1. 

δόανον ΑΒΡΑΙ]1418 88, 18, 30. 
Φ- Βυϊξοσμανίϊβ 128,11 (46 οομΐ.). 
ξυλοφάγος βοῦς 100, 18. 

ὄκνος αὐὶβ 11, 20. 
ὀμνύναι τὸν ᾿ἀπόλλωνα ΟἿ, 14. 
ὄνοι ΑΡΟ]ΠΠΙ Ὁ ΗΥΡΕΥΌΟΙΘΙΒ 

βδουδοδηΐυν 96, 2; 
-- ἴῃ ἔαχογειη ἀθγ886 96, 21 86. 

141] 

ὁπλή Ῥοσϑβὶ 80, 1ὅ. 
ὕρκος κατὰ τῆς ᾿ἀρτέμιδος 67, 8. 
ὄρνις Μευκοϑέας Ὀγβδῶ 91, 18. 
ὄρνιϑες: 

αἴσιοι (56 ἐπιτελεῖς βεὰ ἀγα- 
ϑοί): 
αἰγωλιοί 9ῦ, 18: 
ἁλιαέετος 84, 1; 
ἀλκυών 84, 1; 
ἔποψ 84, 11: 
ἵπνη 99, 4; 
κελεοί 98, 13: 
κέρβεροι 9ὅ, 18; 
λάιοι 9, 18: 
πελεκάν 84,9; 
φήνη ἴθ, 16, 

κακοί: 
λαγῶς 98, 20: 
νυκτικόραξ 91, 17; 
στύξ 98, 19. 

σύννομοι: 
ἀετὸς καὶ φήνη τὸ, 10; 
ἰχνεύμων, κύων, τριόρχης, 
πιπώ 90, 8. 

ὀρνίϑων βασιλεύς (Δ. 0118)70,12. 
-- δεύτερος (ὑψιαΐίετος) 97, 8. 
ὀρχίλος 89, 30. 
ὄφις Τῦ, 11; 12, 1. 6. 

παιᾶνες 88, 11. 
πάρδαλις 81, 1. 
πεδίον ΤΠΘΡαπούαμ 1217, 2. 
πελειάς 68, 9. 
πελεχάν 84, 8. 
πιπώ 80, 19: 89, 21, 
πίφιγξ 91 10. 
πόλεμος: 

Αὐηθταοϊοίαταπι οὐ Ἐρίγοία- 
γσαχη 72, 4; 
Αταρ 1 γγου 5 οὐ ΤΘ]Θοδστα 
126, ὅ εαα.; 

Αὐμθηϊθηβίαπι οὖ ΕἸυσυβύμθι 
114, 145αᾳ.; 

οἴα116 Αι τδοϊοξαγυτῃ 72,11; 
Ουτοίαπι οὐ Οδ᾽γάοπίοναπι 
09, 78αᾳ.; 
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Ῥδαπίοσασα οὐ Μϑββαριοσατῃ 
119, Τ; 

Ρ͵ᾺΙΒ οὐ ΡΥρτηδθογατῃ 92, ὅ.9; 
Ἡρτου]Β οὐ (6 018, ΟΠ δοηὶ- 
Ῥυβ, Τμθβρσγοῦϊβ, ΕΡ τοῦ β 
18,9: 

ῬΊΡΟΙμΙΒ οὖ ϑγοαϊὶ 90, 1. 
πολέμου καὶ στάσεως ἄγγελος 

(στύξ) 98, 19. 
πρόβατα Βαοτποαπῦαγ ΡΟ] πὶ 
96, 8. 

πρηὼν παρὰ τὸ Κορυφάσιον 
02, 9. 

--- Ῥύοὸρθ Ερβθβυτῃ 81, 22. 
πῦρ Θμϊύθηβ οοσίο ουϊαβαὰθ ἃπ- 

μΐ ἰθι ΡΟΥΘ ΣΧ δηΐτο δρί 1) 
ἴπ 1ἴπ8. Οτούδ βδιΐο 94, 24. 

πυρός 11, 2. 
πῶυγξ «υ18 Τῦ, 9. 

ῥάβδῳ ἅψασϑαι ἀΘ Ὠῖδπᾶ ἔτδπ8- 
Τοστηϑηῦθ 10, ὅ. 

-- - ἂρ Μογουσῖο ταυὐαηΐθ 
81, 1. 

--α ῥαπίξειν ἀ6 ΜοτΙουτο τηὰ- 
ἰδ 102, 17. οὗ χειρὶ ἄψ. 

σῆμα Μεο]θαρτὶ 10, 2. 
-- ΡΒΥ}1) 87, 2. 
σκῆπτρον Ἰουϊβ 70, 18. 
σκολόπενδραι 130, 1. 
σκοπιαὶ Βάττου 102, 2. 20. 
σκορπίοι 125, 1. 
σμύρνα (δένδρον) 110, 1. 
σπάργανα Ἰου]β 9ῦὅ, 7. 
σπήλαιον δρίαπι ϑηΐγατῃ 94,324. 
--- Ταταῖδθ 16] ΒΥ θα γ1415 18,18; 
19, ὅ. 10. 

- αὺοὸ Μεοτγουγιυβ οοουϊδαῦ Ὀο- 
165 αγύϊαοβ 102, 10. 

σπονδαί Μοετγουν 91, 1. 

ΙΝΌΕΧ ΒΕΒΌΜ ΡΟΤΙΟΕΟΜ. 

στέφειν 80]. Βδορχά, δι τοογέθιη 
ἀοδύϊηαϊοβ Βοιῖη. 79, 10. 

στρατεία ἨθτΙΟΙ]β 112, 1. 
στύξ δἃ18 98, 17. 
σύριγξ ποιμενική Ἰπυδπηίδ, ἃ 6- 
Το 99, 1ὅ. 

σῦς ΟΔ]γἀοπῖὰβ ΔΡΘΣ 69, ὅ Ξα4. 
σχοῖνοι 171, 4. 

τελεταί 81, 4. 
τετράπολις τῆς ᾿ἀττικῆς 114. 11. 
τιμαὶ Διός 1 Ἢ Βοῖι. ἐγδηβέθαη- 

αν Τ7ὅ, 
τόπος ἀρ λρμΣ τε καὶ παίδων 

112, 19. 
τράγος 101, 30. 
τριόρχης 89, 20, 
τροφή γῬΟΥΠΡῚΒ (818) Τὅ, 10. 
τροφοί Ἰοιϊβ (4068) 98, ὃ. 
τροφός Αγείποδθ 191, 18 ΡτΌχχ. 
- ὅταγγηδθ (Β]ρρο]γ 6) 116, 19. 
τύραννοι: 

ῬΒδίδθοαβ Ατηθγαοῖδθ 72, 
858αᾳ.; 

Ταγίασιιβ Μοιύαθ 817, 22 βαᾳ. 

ὑψιαίετος 971, 1. 

φήνη 16,10. 1. 

χαραδριός 818 91, 15. 
χεῖρας κρατεῖν αἱ κρατεῖν. 
χειρὶ ἅψασθαι ἀθ ΑΡΟ]]π6 

{γα πβίοσταδηῦθ 18, 11. οἵ 
ῥάβδῳ. 

χϑόνιοι δαίμονες 104, 8. 
χίμαρος ἄϑορος 88, 21. 
χλωρίς αυ]8 80, 19. 
χρησμοί 12, θ; 81, 1ὅ; 104,4; 

120, 28. οἷς οὔϊδιῃ 68, 11. 18; 
19, 8; 108, 31. 

ΘΠ] οαυΐα οαρίαῦ Απϑ. 149.: 
αἰγίϑαλλος δῦ ΟΥγρσὶαβ “ὅτε 
τὸν πατέρα ἀνέπειϑεν αἶγας 
ἱερεύειν᾽ 917, 16. 

κανϑος οὗ 
᾿Ἀκανϑυλλίς ἸἰΌοτοΟΒ ποτηϊηδῦ 
Ααὐοπουϑ “ἐπεὶ ἔφερεν αὐτῷ 
ὁ χῶρος ἀκάνϑας᾽ 11, ὅ. 



ΙΝΌΕΧ ΟΑΕΒΑΜΜΑΤΊΟΟΒ. 

᾿Δφαία ἀϊοία Βυϊδοτηδτίϊβ, 
αυοᾶ “ἀφανὴς ἐγένετο᾽ 118, 

. 9 86]. 
“ἔχτυννα ἀϊοῦα Βυιξοτηδτγ ϊβ, 
αποᾶ ρἰβοαΐοτοβ “αὐτὴν κατ- 
ἐδυσαν εἰς τὰ δίκτυα᾽ 128,8. 

κορυδός δὺ Ηἱρροἀδιηϊῶ “ὅτι 
ἐκορύσσετο πρὸς τὰς ἵππους 
18, 9. 

Δυκία ποτηϊπαία “ἀπὸ τῶν 
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καϑηγησαμένων λύκων᾽ 117, 
10. 

“Μελιτεύς ποτηθῃ ὑτεχιὺ “διότι 
ὑπὸ μελισσῶν ἐτράφη᾽ 81,14. 

ὄκνος ἢ Αὐἰοποῦβ “ὅτε ὥκνη- 
σεν ἀπελάσαι τὰς ἵππους 
Τ, 30. 

Σγοινεύς 8]. ποπ]. ἃ ρῬαΐγθ 
ἀπεὶ ἔφερεν αὐτῷ σχοίνους 
ὁ χῶρος᾽ ἹΠ, ὅ. 

ΙΝ. 

Τπᾶοχ δου 015. 

[᾿βύθγβοο ᾿ηβιρηΐαῖ θῳ ἀοοδΌυ]δ, ααδ88 π]δὶ ρα Απῦ. 1,10. ποὰ 
γϑρουϊαμίυγ; ογὰοθ 68, αὰδλ8 ἀθρτδαδύδ πθοάὰμι βαπαΐα βαμί.] 

ἀγαπᾶν ο. ἰηῇ. 122, 19. 
ἄγγος 81, 9. 
ἀγέλη 86, 6; 101, 18. ῬΙαν. 17, 

1. 8 
ἀγκύλος ἐκ τῶν ὀδόντων 100͵ 1ὅ. 
ἀδιαλείπτως Τ0, 4. 
ἀδιάφορος 134, 1. 
ἄξυξ 101, 18. 
ἀϑέμιστος 110, 11. 
ἄϑεσμος 110, 1. 
Ἐἄϑορος 88, 21. 
ἀϑροῦν τὸ ποτὸν πίνειν 108, 4. 
αἰετός 10, 8. 
αἰσία 10, 10. 
ἄκος 115, 20. 
ἀλγύνειν 112, 1. 
ἀμείβεσθαι “τοϑροπάοτγθ᾽ 106,2. 
ἀμηχανεῖν οὰπὶ 1πίθγτορ, ᾿πα τ. 

86, 8. 
ἄμορφος “ἴορά8᾽ 109, 8. 
ἀνάϑεσις “αἀϊαὐο᾽ 11, 16. 
ἀναπάλλειν 81, 10. 
ἀναρτᾶν ἑαυτόν 88, 8. 
ἀνάστασις “ἀϊδοθδβυ8᾽ 179, 2. 

ἀνδροῦσϑαι Ρ888. 118, 16. 
ἀνειπεῖν ἀθ 60 τοβροῃά. 68,11. 
ἀνοίκτρως 122, 8. 
ἄντικρυς ἀθ Ἰοοο 102, 10. 
ἀντίπαις 88, 9. 
ἀπαγχονίξειν ἑαυτόν 88, 22. 
ἄπλετος 98, 8. 
ἀποκτιννύειν 8ῦ, 22. 
ἀπολέγειν τορυά!αγο᾽ 90, 1. 
ἀπολέγεσϑαι οδα. βἰρῃὶδ, 114, 

1ὅ; 194,1. 
ἀπόλυσις 19, 4. 
ἀποτυγχάνεσϑαι πρός τι 121.14. 
" ἁρμάτιος (80. δίφρος) 82, 11. 
ἄροτος 87, 1 (ἀθ6 ὁο0η1.). 
ἀρύεσϑαι 96, ὅ. 6; 10ὕὅ, 9. 
ἄσημος “ἼσΠΟὈΙ 8᾽ 88, 1. 
ἀσπαίρειν 94, 18. 
ἄτερ 98, 11. 
αὐγή (ξο. ἡλίου) 81, 18. 
αὖϑις 103, 11, οἵ, αὖτις. 
αὖος “8101 οπδοίαβ᾽ 103, 1. 
αὐταῖς ἀτραποῖς 100, 11 (46 
ΟΣ. Ῥ ϑχῇ. σὺν αὐ. ἀ... 
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αὐτῆς 58ἴπθ 5'ρη, τοῆρχ. ταὐτῷ 
αὐῦϊο. οὖ βυϊβύ. ροϑ. 70, 1. 
οὗ, αὐτοῦ. 

αὖτις [98,1]; 91, 12; 108, ὅ; 
117, 11; 119. 4; 130, 14. 

αὐτοῦ τοθσχ. βιρη, ριϑεα, ἴη- 
τὼ ατύϊο. οὖ βυθβῦ. Θοῃ]οο. 
13, 6; 14, 18. 

ἀφανισμός 114, 8. 
ἄφατος 82, 2ὅ; 110, 10. 
ἀφίδρυμα 109, 9. 
ἀφιεροῦν 128, 12. 
ἄφυκτος “1Π80]01}18᾽ 88, 11. 
ἀφωρισμένος (56. χρόνος) 94, 28. 
ἄχος Τ1͵ 14. 
ἀχρεῖος “δια! 8᾽ 82, 8. 
ἄχρι (Β866 ἔογμια θα ρ 6 αα-᾿ 

δ: ιύω ἴπ86ᾳ. σοη80η.) θ8, 14 
ΕϑΘΡ βϑι θα 6. 

-- ἀθ Ἰοοο 101, 34. 
- πλείστου " αἸας 5βιπι6᾽ 120, 2ὅ. 
-- πρός 88, 1δ; 84, ὃ; 86,14; 

111, 12; 1117, 12. 
ἄχρις (Βοαρϑὺ βθαπθπίθ π068}1) 
10, 4; 80, 14; 81,1; 100, 6. 

βοᾶσϑαι ϑεούς 104, 8. 
βουλήσει “αο]απίεἑο᾽ 80, 14. 

γαμηϑῆναι Ῥῖο γήμασϑαι 91], 
84. ΟἿ, 14. 

γαμηϑήσεσϑαι γἵο γαμεῖσθαι 
67, 9. 

γίνεσθαι 91, 28; 96,1; 103,11: 
104, 9. 

γινώσχειν 100, 2. 
γλήχων (Αὐίϊοῖ βλήχων) 108, 2. 
γονεῖς δ. Ὀ]ΌΓ, 110, 12. 

δαίς 91, 1; 99, ὅ. 
δαίσασϑαί τι 88, 1δὅ; 94, 9. 
- τινὸς 88, 12. 
δαλός 69, 2. 20. 
δεινὸν παρίστη 86, 10. 
- ποιεῖσθαι μὴ οὐκ οὐτὰ πῆ 

19, 10. : 

ἸΝΌΕΧ ΑΒΑΜΜΑΤΙΟΤΙΆΕ, 

δένδρη 113, 18. 
δέρος 69, 10, 14, 
διαβοᾶσϑαι παρά τινι 88, 18. 
διακούειν 18, 1ὅ. 
διαμισηϑῆναι 8ῦ, 4. 
διανυκτερεύειν 8ΌΒΟΙ. 121, 16. 
διατεϑεῖσα 08, Ἵ. 
διαφϑεέρειν τινὰ πρός τι “Ἅ0α- 

ἰοῦ αὑο δᾶ αὐᾶ᾽ 88, ὅ. 
διδόναι: 

διδοῖ 10, 10; Τθ, 18. 15; 81, 
22. 108,2; 124.6; 120, 8. 
ἔδωκαν 16, 21. 

διεργάξεσϑαι “Ια θυ θ᾽ 98,8. 
δίκας δικαάξειν Τῦ, 19. 
διχόμυϑος 102, 16. 
δραστήριος 109, 20. 
δρέπεσϑαι 81, 14 (46 οοπλ.). 
δύο τοὺς ἐριουνίους ϑεούς 108, 

21. 
δυσίν 104, 1. 

ἐθελήσαι 124, 2; 135, 18. 
εἶ οαπηὴ οοπϊαποῦϊαο 114, 18. 
εἴ γε 120, 2. 
εἰλαπίναι 12, 14. 90, 14. 
εἷς Ῥῖὸ τὶς 91, 2ὅ (αἰάθ ΒγΌΒη. 

Μαβ. ΗΒρῃ. ΧὌΙΧΣ ρΡ.108 544.). 
οἴ. μέα. 

εἰς: 
εἰς ἐμφανές 19, 33. 122, 8: 
εἰς ϑήρας ἐέναι 124. 8; 
εἰς τρίς 106, 1. 2. 

εἰσαποστέλλειν 124, 8. 
ἐκ (ἐξ): 

ἐκ ποδός 101, 11. 
ἐξ ὀνόματος 1(6,1. οὗ ἀγκύ- 
λος εὖ ποικίλος. 

ἐκβάλλειν “Θχροπουθ᾽ 109,16. 
ἐκξεῖν ᾿πίταπϑ. 9, 1. 
Ἐἐξχϑυμαίνειν τ, 11. 
ἐκκρίνειν 12, 6. 
ἐκκύπτειν ᾿Ἰαΐγατβ. 122, 10. 
ἐκλανϑάνεσϑαί τι 6Ἷ, 1. 
ἐκλιμπάνειν 92, 1: 101, 11. 
ἐκμαίνειν 98,1:;110,10; 11,17. 



ΙΝΌΕΧ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΤΕ. 

ἐκποιῆσαι “οομβοθτθ’ 82. 11. 
ἔκπυστος 88, 2. 
ἐκτόπως 80,28; 84,28. 9ὅ, 22; 

98, 8. 
Ἐξλλωβᾶσϑαι εἴς τι 88, 18. 
ἐρϑόδος (80. πόλεμος) Τῷ, 11. 
ν: 
ἐν πολλῇ σπουδῇ 81, 18. 

ἐναλείφειν 88, 19. 
ἐνδοτέρω 111, 1. 
ἐνερείδειν 108, 7. 
ἔντομα 14, 8. 119, 20, 
ἐξαίσιος 10,19: 99,21: 107, 8. 
ἐξεμέσαι 85, 18. 
ἐξερευνᾶν 88, 1δ; 10, 12. 
ἐξηλλαγμένος “ ΡῬΓΟαΙρΊοβαΒβ 

196, 1. 
ἐξιστάναι “Θηιθοαχο᾽ 108, 18, 
ἐξυβρίξειν εἴς τινα 98, 9, 
- πρός τι 91, 11. 
-- τι 91, 34. 
-- τινά 88, 6. 
ἐξυφαίνειν 82, 12. 1δὅ; 108, 17. 
ἔξω πάσης μηχανῆς 8, 38 (ἀ6 

οοὨΪ.). 
ἐπάιστος 116, 10. 
ἐπαμῦναι πρός τι 11,1: τ, 11. 
ἐπανήκειν 14, 20. 
ἐπαχλύειν 80, 10. 
ἐπέπλεον 111, 1. 
ἐπὶ: 

ἐπὶ πλέον 112. 8. 
ἐπὶ ταὐτὸν (φανῆναι) τῦ, 18. 

ἐπιβαίνειν τινι 101, 18. 
ἐπίδημος (80. νόσος) 104, 1. 
ἐπιχλώϑειν 69, 9. 
ἐπιλεξάμενος 14, 21. 
ἐπίσημος 104, 11. 
ἐπισήμως 88, 10. 
ἐπιτελής “ἴλυδύμθ᾽ 9, 14 (μὰς 

ΒΙΘὍ1Π, 1101 ἤοὴ ΟΘΟαΥΤΙθ). 
ἐπιτυγχάνει τινέτι 130,10 (μᾶθο 

Ἰοουϊίο ρῥγορτία δύ Απηΐ. 
118... 

ἐπιφέρεσθαι “βθοῦυπι ἀμποογθ᾽ 
117, 4. 
ΜνΕΒΟρΥΡΗΙ Οταθοὶ. 11. 

148 

ἔποικος δάϊοοῦ, 72, 7, 18, 18: 
111, 1. 

ἐρεμνός 91, 10. 
ἔρημος οατῃ Κ6η. ΒΒΡΆΣ. 120,24, 

οὗ, χήρα 
ἔριδες 12, 11. 
ἐρωεῖν ΤΊ, 1. 
ἐσθήματα 88, 1. 
ἑστήκεσαν 112, 11. 
ἐσχατιά 14, 1: 111, 13, 
εὐνάξεσθϑαι σύν τινι 14, 16. 
εὐνή “οοἰδιβ᾽ 100, 7; 109, 8. 
ἱἐφώτπῳ 18, 10. 

12ὅ, 21 (46 οοη].). 
δυνήϑησαν 88, 160. 

ἡμίσεια (τά) 69, 14 (1101 ἢοπ 
Ἰαρτθατ). 

ἠργάξοντο 90, 12 (101 Πᾶθο 
ἕοσιηα πο ἱπαθηϊῥατ). 

ἠφέει 107, 12. 

ἜΩΣΙΝ οὐ 

ϑανεῖν 9ὅ, 10. 
ϑεμιτόν (ἐστιν) 1520, 18. 
ϑέραπες 87, 50; 94, 14- 960,31. 
Ἐθορίσκεσϑαι “οοποῖροτθ᾽ 109. 4. 

ἑερὰ διδόναι ᾿βδοτα ἐΔοΘΥθ᾽ 91, 7. 
ἱερουργεῖν 96, 1. 
ἱκανῶς “Ἰϊαυδηΐο᾽ 78, 8. 
ἱκνούμενος (χρόνος) “ἀρίαβ, 16- 

ΟΊ πλβ᾽ 70, 16: 107, 1, 
ἵλάσσασϑαι 108, 21. 
ἵμερος 98, 28. 
ἰσόμαχος 89, 11. 
ἵσταται (οὐρανός ΝΙ αϑᾶτμ οδΔη- 
[) 80, 19. 

ἴσχω 89,18. 
{Τίτυπος 10ῦ, 1. 

καϑά 18, ὅ. 
καθάπερ ὅτε 98, 8. οἵ. ὥςπερ ὅτε. 
καϑιδρύεσθαι 111, 0. 
κακάγγελος 91, 17. 
κάλπις 88, 6. 

10 
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καροῦσϑαι Ῥᾶ88. ᾿ΘΌγΙατα ἤΘΥΙἢ 
86, 14. 

καρπὸς φαίνεται 11, 8. 
κατά: 

κατ᾽ ἀνάγκας 84, 16; 99, 8; 
κατὰ βίαν 81, 34: 90,19; 
καϑ' ἡδονήν 960,10; 
καϑ' ἥντινα πρόφασιν 14,18; 
194. 2; 

κατὰ ταὐτά 18, 1. 
χαϑ' ὑπερβολήν 122, 4; 
καϑ' ὥραν ἔτους “οογίο ὕθ:)- 
Ῥοτθ δμη1 Τ0, 7. 

καταϑύειν 94, 10. 
κατακαίεσθαι 122, 11. 
καταλύειντὰς τιμάς 11,8: 108,2. 
καταμηνύειν 121, 21. 
καταποντοῦν 88, 12, 
κατατίϑεσϑαι ᾿ἀθροπουθ᾽ 11,6. 
καταφράξεσϑαι ᾿ἀθργθηθηάθγο᾽ 

88, 38. 
κατέδειν 120, 24. 
κατοδύρεσθαι 88, 1. 
κατόρϑωμα ῬτΑθοϊάσαμι ἔδοϊ- 

πυ8᾽ 8ὅ, 19. 
κελέοντες 81, Ἵ. 
κερτομεῖν 8.080]. 91, 2. 
- εἴς τινα. 100, 8. 
κευδϑμών 90, 4; 118, 4. 
κηδεύειν ᾿Β6ρ6]1γθ᾽ 68.9; 88,18. 
κηλεῖσϑαι (ὑφ᾽ ἡδονῆς) 80, 18. 
κλεμμύς 118, 1, 8. 10. 
κλῆσις (εἰς δαῖτα) 92, 10. 
Ἀλοπιμαῖος 102, ὅ. 14. 
κνιπολόγος δἀϊθοῦ, 89, 21 (81. 

αἶσα ΠΟΠΉἾΒῚ ΠΟΟ 1000 ΠϑὈΘἰ). 
κομεῖν 68, 8. 
κορεία “αἰτρτηϊδαβ᾽ 109, 1. 
κορέννυσϑαι Ῥᾶ85. 100, 6. 
κορύσσεσϑαι 18, 2. 
κοῦρος 79, ὅ; 92, 28, 

κρατεῖν (χεῖρας) ᾿ΟΟΠΒΟΧΙΏΡΘΥΘ 
(88) 108, 16. 

κρηνίς 88, 6. 
χριμνάναι 88, 21. 
κρούματα 99, 19. 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΌῦΝ. 

κρυμός 100, 10. 
κρύος 102, 18. 
κρυφαῖος (ἔογμι. ἴδια.) 110, 1. 
κρωσός 10, 7. 
κτείνειν 609, 8. 11. 16; Τῦ, 2; 

86, 9: 88, 10; 190, 9. 1. 
Ἀτερίξειν 119, 14. 
κυάνεος 97, 18. 
κύκνειος 86, 28. 
κυνάγχη 101, 10. 
κύστις 125, 4. 6. 

λαγωός 8ῦ, 35; 86, 1. 
λαὸς 12. 6: 18, 18: 111, 4. 
λέβης 88, 10; 108, 6. 
λεπιδωτός 101, 19. 
λήϑαργος “αθίογμαβ᾽ 101, 1ὅ. 
λοιδορεῖν τινι 100, 18. 
λουτρά ΤΙ, 18; 117, ὅ. 
λόχμη 82,9; »]αν. 82,95: 84,14. 
λύσσα 96, 51. 

μεγαλομερῶς 94, Ἵἴ. 
μειλίγματα 104͵ 19. 
μεμίσηται “οὐϊο οδὺ᾽ 108, 10. 

οἵ, νενομίκασι 
μέμφεσθϑαί τινὰ χάριν τινός 

118, 32. 
μεταμορφοῦν 10, ὅ; 91, 160. 
μέχρι (Βαθο ἴοτιη ἃιῃΐθ ὑοο. 

8.Ὁ Θοηβοη. 1η01Ρ.) 86, 7. 
-- πρός 86, 1. 
μέχρις (Βᾷ6ο ἔοττηο ϑΐθ ἀοοϑ. 

ἃ Ὁ ὉΟΟΔῚ1 1Π01Ρ.) 88, ὅ. 
μή γνῖο οὐ 10, 10. 
μηδέν γῖο οὐδέν 1ὅ, 10. 
μῆνις 609, ὅ; 104,1. 
μηνίσαι 11, 8. 
μηχανᾶσϑαί τι εἴς τινὰ 14, 22. 
-- --- ἐπί τινι δ, 4: 116, ἃς 

19, 4. 
-- -- πρός τι 11, 1. 
μία γ»τὸ τὶς 112, 234; 11ὅ, 12. 

οἵ, εἷς. 
μόρος 98, 1. 



ἸΝΌΕΧ ΑΒΑΜΜΑΤΊΟΤΙΙΆ. 

νεβροφόνος 97, 9. 
νεικέσαι 91, 16. 
νεῖκος 69, 2: ΤᾺ ΕἾ 80, 160; 

82, 10: 119, 8. 
νεμεσᾶν 6, 9. 183, γ᾿ 
νενομίκασι «ΟΣ βυϊπιδηΐ’ 13, ἃ. 

οἵ, μεμίσηται 
νοστεῖν 10, 12, 
νυκχτίφοιτος 80, 19. 

ξυλοφάγος 100, 18. 

ὀβελός 91, 14. 
ὄγκος “ τη συϊξαᾶο, τη0168᾽ 87,12. 
ὀδύρεσϑαι 98, 13. 
ὅϑιπερ 114, 99. 11ὅ, 8; 118,16; 

128, 8. 
οἷα: 

- ἅτε 99, 28: 
Ξ--- ὡς 112 » 10. 19. 

οἰκεῖα, οἰκία. οἶκος, οἶκοι: 
οἰκεῖα Τά, 11. 16: 81, 18: 
8ὅ,26; 98, Ἰ0; 102, ἀ, 10, 19: 
οἰκία Χ) 4, 18; Ἰθ, 8; 
οἰκία (τα) τ, ἃ; 88, 8. 87. 18; 
88, 9; 89, 12; 9. 7. 98,6; 
101, 12: 118, 18; 151, 16: 
129. 

οἶκοι (ἀθ πῶ ἀΟΙη0) 91, 4: 
122, 10: 

οἶκος 14, 0; 109, 9; 116, 8. 
9; 124. 10. 

οἰκιήτης 154. 4͵ 
οἴκτιστος 89, 18. 
οἰκτρῶς 19, Ἰ6. 
οἰστρεῖν ἰπΐτθηβ. 860, 10; 98, 2, 
ὁμήλικες. 91, 8; 112,10. 
ὀμνύναι ὅτι ουχα ἰηα ο. ἔαΐ.88,. 
ὁμόγνιος 81, 10. 
ὄνειροι 92, 51. 
ὀπηδός 18, 8. 
ὅρκια “ἰδ τα πα πὶ’ 102, 18. 
ὀρνίϑιον 91, 19. 
οὐϑείς 85, 8. 
Ἐρύρέσκειν “τη θίθγθ᾽ 198,1. 
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ὑπάνακτα 938, 8. 
πανώλεϑρος 70, 4. 
παρά: 
παρὰ μέρος ῬΘΥυϊοΘβ᾽ 109,18. 
παρ᾽ ὅ “αυδρτορέδτ᾽ 121,9. 
παρὰ τοῦτο “ΟὉ Θᾶτη οαιαβδιη᾽ 
12, 9. 

παρακλίνασϑαι παρά τι 94, 1. 
παραμήκης 100, 16. 
παραστήσασϑαιγρτο παραστῆσαι 

18, 1. 
παρηλλαγμένος “Ῥτγοάϊροϑαβ᾽ 

107, 9. οἵ, ἐξηλλαγμένος. 
παρϑενία 84, ΤᾺ 
παροδεύειν 102 
πατέρες 1 Ὧ1, ἐμὴν 
πελλός 18, 9, 
πένϑος φέρειν ἐπί τινι 10, 1. 
περιπέτεσϑαί τι 92, 6. 
περισσῶς 1θ, ὅ; 120, 7. 
πιέξειν 10, Ί. 86, 8. 
πιϑάκνη 108. θ. 
πλάξεσϑαι 120, 11. 
πλάκες Τ1, 14. 
πλανῆτις 109, 28. 
πλεῖστα πονείσϑαι 10ὅ, 17 (ἀ6 

6011.). 
πληϑύς 114. 17. 
πλῆξαι 11, 14. 
ποικίλος ἐκ τοῦ σώματος 108, 8. 
ποίμνια 88,19; 100,11: 112, 1. 
πόρτιας 81, 99. 
πρηών 102, 9. 
πρὶν ἦ ἤ 6. ἰηῇ. 18, ὅ; 104,6. οὗ 

πρόσϑεν ἤ 
προπέμπειν; μετὰ παιάνων 88,11. 
πρός: 

πρὸς ὕβριν 122, 9; 
πρὸς ὑπερβολήν 1ὅ, 21. 

πρόσϑεν ἤ ς. Ἰπῇ, Τῦ, 16: 97, 6. 
προσέξειν 8,080]. 88, 0. 
προσκρούειν τι παρά τι 19,28. 
-- -- πρός τι 94, 10. 
προσπελάξειν Ἰηΐσββ. 8ῦ, 12. 
προσυπισχνεῖσϑαι 125, 18. 

10" 
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προσχεῖν ᾿Δαΐαπαοτο᾽ 1038, 8. 
πτοηϑεῖσαι “ἰουτιδιο᾽ 118, 11. 

ῥδιξοῦν 100, δ; 132, 14, 

σάλος 105, 4. 
σημᾶναι 19, 4. 
σκόπελος 102, 8. 
σορός τοῦ 11, ὅ. 
σπεῖραι (δρακόντων) 107, 11. 
στέρνα 18, 4. 
συλλαμβάνειν τινί “δάϊαθδγο 

πὶ’ 82, 16; 99,20; 99, 12. 
συλλαμβάνεσϑαί τινι Θϑα. βῖστι. 

αὰδ' ποι. δοῦὺ. 86, 8. 
Ἐσυμπαίχτρια 91, 30; 108, 12; 

118, 4. 
συμφλέγειν ἴθ, 8. 
συνάντεσϑαι 111, 11. 
συνδίαιτος 110, 18. 
σύνεδρον γίγεσϑαι 

18, 9. 
συνεπάγεσϑαι μεϑ' αὑτοῦ 104, 

24 (Βαθο 100. 81101 ποὴ τϑ- 
ΡῬουϊύαν). 

σύννομος 10, 10; 90, 8. 
σφυρά 18, 10; 19, 24: 86, 8; 

106, 8. 

“δαπιάθστο 

τάχιον 82, 18, 
τὲ καί τῶ Δ4., αὖ τὲ πο δὰ 

καί γογέϊηθαὺ (οἵ, Ηρτγομου. 
Εγχού. βουρὺ. σου. Π. ρᾶρ. 
ΧΧΤΙΥ͂5α.) 99, 17. 

τενταίνειν 84, 9. 
τῖμος 98, 9. 
τοιοῦτος δα δοαπρηΐδι, Βρθούδῃβ 

12, 18: 86, 10. 
τὸ μέσον ΔαΌΘΥΙΔΙΙΟΥ 84, 34. 
τυγχάνεσϑαι πρός τι 121. 18. 

ΙΝΘΕΧ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΌΝ. 

ὑλακή 101, 16 (46 6ομῃϊ.). 
ὑλοφάγος 100,14. οὗ ξυλοφάγος. 
ὑπακούειν πρός τι ᾿δαβοιϊύαγο 

αἀ’ 80, 11; 104, 3. 
ὑπερφυῶς 118, τὰ 

ὑπό: 
ὑπ’ αἰσχύνης 1324, 18. 
ὑπ᾽ ἄχους ΤΊ, 14. 
ὑπὸ λιμοῦ 86, 14. 

ὑποδέχεσϑαι ῬΤΟΡΑΥΘ᾽ 121,12. 
ὑπώρεια 99, 10. 
ὑψιπέτης 92, 4. 

φάμενοι 69, 14. 
φιλεργός 81,1. 
φιλότιμος πρός τι ᾿ἀραϊίαβ οαϊ 
γ᾽ 84, 38. 

φύσις ὙΔΟ]]ΘΌΥΒ Ρᾶγβ᾽ 1325, ὅ. 
φωνεῖν ἀθ φαυο 78, 12. 

χαλεπῶς διατίέϑεσθϑαι 68, 1. 
χάλκεος 18, 1. 
χαρίξεσθαί τινί τινος 1325, 18. 
χάριν (6. σ6 1.) ἀηΐθ βαθβύ. Ρ08. 

.Ἴ: 
χέρες 101, 10. 
χῆρος ο. 0. 5ΘΡΆ.. 
χίμαρος 88,21. 
χλαῖνα 102, 18. 
χολοῦσϑαι 9888. 69, 12; 91. 8. 
χρῆμα δὰ οἰγουμη]οου ΟΠ Θτα 

Βα δύ. δάμιὺ. 86, 7; 99. 32, 
οἵ οὐϊαχη 8ὅ, 21 οὖ 120, 6. 

χρηστηριάξεσϑαι 19, 2. 
χρύσεος 118, 6. 

14, 10. 

ὥςπερ ὅτε 67, 11. οἵ, καθάπερ 
ὅτε. 
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